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“Where will I wander and wonder nobody knows, 

but wherever I’m a-going I’ll go in search of a rose. 

 

Whatever the will of the weather, 

and whether it shines or snows, 

wherever I’m a-going I’ll go in search of a rose. 

 

I don’t know where it’s found,  

but I don’t mind. 

As long as the world spins around, I’ll take my time. 

 

I’ll savour the softness of summer 

I’ll wrap up when winter blows 

and wherever I’m going I’ll go in search of a rose.” 

 

 — Mike Scott (The Waterboys) 

  



 

RESUMO 

 

A precipitação e a evapotranspiração potencial são as variáveis do ciclo hidrológico 

responsáveis pelo transporte de água entre o continente e atmosfera. Elas podem ser podem ser 

combinadas através de índices climáticos que traduzem as características do clima de uma 

região, auxiliando na compreensão da relação entre a disponibilidade de água e energia de uma 

região. Utilizou-se os dados de precipitação e evapotranspiração potencial do CRU TS v4.4 

para o cálculo de dois índices climáticos: índice de aridez (AI) e o Maximum Climatological 

Water Deficit (MCWD), para computar o déficit hídrico anual e sazonal, respectivamente, nos 

seis biomas brasileiros, considerando o período entre 1981 e 2019. Os índices foram analisados 

espacial e temporalmente, através das médias espaciais, coeficiente de variação e testes de 

tendência Como resultado da análise espacial, observou-se que o AI e o MCWD apresentam 

comportamentos análogos, ambos muito variáveis na extensão do território brasileiro. A 

Amazônia apresenta as maiores médias de AI (mais úmido) e de MCWD (menos negativas, 

menor déficit) de todo o Brasil. A Caatinga mostra um comportamento contrário, com o AI 

mais árido e o maior MCWD (i.e., mais negativo). Através do plano que relaciona o AI e o 

MCWD foi possível observar sob quais condições de déficit hídrico os biomas operam e 

funcionam. Há áreas do plano AI vs. MCWD em que apenas as florestas tropicais amazônicas 

ocorrem, enquanto para outras faixas, há ocorrência tanto do bioma Amazônia quanto do 

Cerrado. Com relação à variação temporal, os resultados mostram que há uma tendência de 

diminuir a heterogeneidade espacial no bioma Caatinga, para ambos os índices, ou seja, a 

variação espacial do déficit hídrico será menor. No Cerrado, houve tendência negativa na 

mediana de ambos os índices, o que caracteriza uma mudança nos últimos quase 40 anos para 

regimes hídricos mais áridos e com maior déficit hídrico sazonal. Por outro lado, na Amazônia 

observaram-se tendências positivas para a mediana do AI e negativas para a média do MCWD, 

o que indica que está havendo uma diminuição do déficit hídrico anual e um aumento do 

sazonal. A alteração na heterogeneidade dos índices na Caatinga e as tendências negativas no 

Cerrado, indicam tendência à aridificação e possível alteração dos planos AI vs. MCWD dos 

biomas. O aumento do déficit hídrico sazonal e anual na Amazônia indicam que o bioma tem 

apresentado estações secas mais intensas, o que pode ocasionar possíveis mudanças na 

estrutura, na composição e no funcionamento da vegetação.  

 

Palavras-chave: Precipitação. Evapotranspiração potencial. Índice de Aridez. MCWD. 

Biomas brasileiros. Regimes hídricos. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Precipitation and potential evapotranspiration are variables from the water cycle responsible for 

transporting water between the continent and the atmosphere. These variables can be combined 

through climate indices that translate the weather characteristics of a region which helps to 

comprehend the relation between water and energy availability in a region. We have used both 

precipitation and potential evapotranspiration data from CRU TS v4.4. The chosen climate 

indices were the Aridity Index (AI) and the Maximum Climatological Water Deficit (MCWD). 

They assess places in terms of their annual and seasonal water deficit, respectively. The study 

was conducted concerning the Brazilian biome division where we computed both indices in 

order to analyse the spatial-temporal distribution, from 1981 to 2019. We calculated spatial 

means, coefficient of variation and trend tests. As a result of spatial analyses, we have observed 

AI and MCWD show similar behaviour, varying a great deal across Brazil. In the Amazon, we 

found the highest values of AI (more humid) and MCWD (less negative, lower deficit) in all 

Brazil. On the contrary, Caatinga presents the most arid AI values and the highest MCWD (i.e., 

more negative). From the plane that relates AI and MCWD, we observed under which water 

deficit conditions biomes operate and work. There are AI vs. MCWD areas from the plane 

where only Amazon tropical forests occur, whereas for other ranges both Amazon and Cerrado 

exist. Concerning the temporal variation, results show there is a tendency to diminish spatial 

heterogeneity in Caatinga, for both indices, i.e., spatial variability of the water deficit will be 

smaller. In Cerrado there is a negative trend to its median values for both indices. This 

characterises changes in the last almost 40 years to more arid and larger seasonal water deficit 

hydric regimes. On the other hand, the Amazon revealed positive trends to AI median and 

negative ones to mean, showing there has been a decrease on the annual water deficit and an 

increase on the seasonal. Alteration on the heterogeneity of indices in Caatinga and negative 

trends in Cerrado indicate aridification tendency and possible alteration on the AI vs. MCWD 

planes. The increase on seasonal and annual water deficit in the Amazon show the Amazon has 

presented more intense droughts, which can cause possible changes in the structure, 

composition and functionality of vegetation. 

  

Keywords: Precipitation. Potential evapotranspiration. Aridity Index. MCWD. Brazilian 

biomes. Hydric regimes. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O ciclo hidrológico descreve os principais processos do movimento da água na 

superfície: a precipitação que caracteriza o input de água na superfície e as saídas, representadas 

pela evapotranspiração, conjunto de escoamentos e o armazenamento hídrico terrestre. 

(DAVIE, 2008; TUCCI, 2009; CHOW, MAIDMENT E MAYS, 1988) 

A precipitação e a evapotranspiração traduzem a parte do ciclo hidrológico referente 

ao que transita pela atmosfera (DAVIE, 2008). Visto que o clima de um local é caracterizado 

pelo conjunto de inúmeras variáveis em um período de tempo, dentre elas, a precipitação e a 

evapotranspiração, a utilização de índices climáticos representa uma solução para a redução da 

complexidade do entendimento das variações climáticas, apresentando um proxy de uma 

condição geral do clima. (STENSETH et al, 2003) 

O índice de aridez (AI, da sigla em inglês) permite avaliar a razão entre a precipitação 

e a evapotranspiração potencial, ou seja, a relação entre a oferta e a demanda de água na 

atmosfera. (PARK et al, 2018) Através dele é possível classificar os locais em categorias que 

vão de hiperárido a subúmido (UNESCO, 1979; CONAMA 237/1997). Quando calculado 

anualmente, considerando os totais de precipitação e evapotranspiração potencial em um local, 

caracteriza o déficit hídrico anual. 

Outro índice muito utilizado em relação à precipitação e evapotranspiração potencial 

é o máximo déficit hídrico climatológico (MCWD, da sigla em inglês) (ARAGÃO et al., 2007; 

MALHI et al., 2009). Através da quantificação do déficit de água acumulado em um ano, é 

possível avaliar as variações sazonais da umidade atmosférica ao longo do tempo; fato que 

possui relação com a distribuição da vegetação nos locais (ARAGÃO et al., 2007; 

STEPHENSON, 1990, 1998, apud DILTS et al., 2015). 

Estudos como o de Malhi et al. (2009) mostram que fatores como o aumento da 

temperatura, das taxas de evapotranspiração e do desmatamento contribuem para que as 

estações secas se intensifiquem e os regimes de chuva sejam modificados; fazendo com que na 

Amazônia, por exemplo, a floresta estacional seja mais provável de ocorrer do que a tropical. 

Consoante a isso, o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) afirma que as relações 

entre precipitação, evapotranspiração e escoamento podem ser também modificadas por 

mudanças na cobertura vegetal devido à alterações climáticas e eventos extremos (IPCC, 2014). 

Sabe-se que o ciclo hidrológico está sendo afetado pelo aquecimento global, causando 

variações maiores na precipitação. Especialmente nas regiões tropicais, a frequência e 
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intensidade dos eventos extremos como secas e inundações apresentam grande influência na 

vegetação, relacionando o aumento da mortandade de árvores com o das secas severas 

(CIEMER et al., 2019; HOLMGREN et al., 2013).  

Dantas et al. (2016) apontam que diversos estudos mostram que a distribuição dos 

biomas é condicionada à fatores climáticos e que essa pode se mostrar dinâmica devido à 

variações espaciais e temporais da disponibilidade de recursos. Assim, ao utilizar dados de 

precipitação e evapotranspiração potencial para o cômputo dos dois índices climáticos, AI e 

MCWD, propõe-se verificar a forma como eles se relacionam entre os biomas, de modo a 

combinar o valor do AI – que diz respeito à razão entre Pre e Pet (PARK et al., 2018; CHERLET 

et al.,2018; BOHN et al., 2020) – e o MCWD – que indica a sazonalidade desses, sendo 

relacionado com a variação do fornecimento hídrico para vegetação local (MALHI et al, 2009; 

AGUIRRE‐GUTIÉRREZ et al., 2019 – em cada bioma e analisar a existência de espaços 

comuns entre eles. Desta forma, busca-se compreender como a disponibilidade de água e 

energia – aqui representados pela precipitação e evapotranspiração potencial e tratados como 

os regimes hídricos de funcionamento dos biomas – se modificam espacial e temporalmente 

nos biomas brasileiros e nas suas zonas de transição. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a distribuição espaço-temporal da precipitação e da evapotranspiração 

potencial, através de índices climáticos, nos biomas brasileiros. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Considerando os biomas brasileiros e o período entre 1981 e 2019, este trabalho pretende: 

– Avaliar a distribuição espacial do índice de aridez (AI) médio e do máximo déficit hídrico 

climatológico (MCWD); 

– Analisar os padrões temporais do índice de aridez (AI) e do máximo déficit hídrico 

climatológico (MCWD); 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CICLO HIDROLÓGICO  

 

O ciclo hidrológico pode ser definido como o “complexo processo pelo qual a água, 

em suas três fases – sólida, líquida e vapor – se movimenta através de todos os componentes e 

subcomponentes da geosfera e da biosfera. (HUNTINGTON; WILLIAMS JUNIOR, 1986, p.1, 

tradução nossa) Tal ciclo, não possui início ou fim, sendo que todos os seus processos 

acontecem simultaneamente em todos os lugares (CHOW; MAIDMENT; MAYS, 1988). 

Chow, Maidment e Mays (1988) explicam o ciclo da água mostrando que a água que 

evapora nos continentes e oceanos integra-se à atmosfera, percorrendo caminhos, até condensar 

e cair sob a forma de precipitação. A água precipitada pode ser recebida de diferentes formas: 

interceptada pela vegetação, infiltrada pelo solo servindo de recarga para o lençol freático ou 

ainda servir como fluxo subterrâneo, fluir pela superfície do solo virando escoamento 

superficial ou descarregar em corpos d’água (CHOW; MAIDMENT; MAYS, 1988). 

Davie (2008) aponta que existem diferentes escalas para se observar esse ciclo, 

partindo da escala global até a da bacia hidrográfica. O autor afirma, ainda, que a existência dos 

monitoramentos de satélite nas últimas três décadas permite que informações sobre os 

componentes do ciclo da água - e suas variações – sejam, agora, mais facilmente acessados. 

A Figura 2.1 mostra um exemplo do ciclo hidrológico em escala global, onde a água 

transita entre a superfície e a atmosfera através da evaporação (E) do oceano e do continente 

(onde pode ser considerada a existência da evapotranspiração como um parâmetro mais 

abrangente – vide tópico 2.1.2) e da precipitação (P) no oceano e no continente, ficando na 

superfície a parcela que escoa (Q) sub e superficialmente. 
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Figura 2.1 – O ciclo hidrológico global 

 

Fonte: Adaptado de Davie (2008) 

 

Assim, o balanço hídrico global, ou seja, a relação entre os inputs e outputs de água 

em um dado local e tempo, pode ser representado pela equação (2.1), de acordo com Davie 

(2008) 

 𝛥𝑆 = 𝑃 − 𝐸 − 𝑄 , (2.1) 

em que  𝛥𝑆 representa a variação no armazenamento hídrico, 𝑃 a parcela referente à 

precipitação, 𝐸, à evapotranspiração e 𝑄 aos escoamentos. 

Inúmeros estudos englobam estimativas das variáveis do balanço hídrico através da 

equação (2.1). Por exemplo, a pesquisa realizada por Moreira et al. (2019) abrange a análise do 

balanço hídrico em uma bacia hidrográfica localizada no Pantanal, com a utilização de dados 

de sensoriamento remoto. A bacia é influenciada por regiões com diferentes regimes de 

pluviosidade, variando de baixa a altas taxas de precipitação. Os autores chamam atenção para 

a necessidade de se estudar o balanço hídrico sem depender somente de dados de medições 

hidrológicas e climatológicas in situ, visto que nem sempre a cobertura desses dados é 

suficiente, principalmente para a evapotranspiração. 

 

2.1.1 Precipitação 

 

Dentre os componentes do ciclo hidrológico, a precipitação é o que representa o 

principal input de água (Davie, 2008). Para a hidrologia, a precipitação é “toda água proveniente 

do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre” (TUCCI, 2009, p.177). Essa pode assumir 
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diferentes tipos de forma, como neve, granizo e chuva, sendo essa última a mais presente no 

território brasileiro, devido à anormalidade de temperaturas abaixo de zero no país (DAVIE, 

2008; INPE, c2019) 

Quando massas de ar frias ficam saturadas, de modo a permitir a formação de nuvens, 

a condensação do vapor forma gotas que podem cair como precipitação(Marshall, 2014). Esse 

processo, da condensação do vapor em líquido e sua posterior precipitação, forma o que 

chamamos de chuva, desde que a temperatura ambiente não esteja acima da temperatura de 

congelamento, o que formaria cristais de gelo (CHOW; MAIDMENT; MAYS, 1988). 

Tucci (2009) afirma que as “características principais da precipitação são o seu total, 

duração e distribuições temporal e espacial” (p.177). 

 

2.1.2 Evapotranspiração 

 

Davie (2008) descreve a parte relativa à evaporação de água como sendo a porção de 

água em estado de vapor proveniente da soma das parcelas relativas à evaporação dos corpos 

d’água, do solo e da vegetação, que, juntamente com a interceptação e a transpiração vegetal, 

formam uma das parcelas relacionadas à perda de água dentro de um balanço hídrico. Ainda, 

tem-se que é costumeiro na hidrologia considerar como positivos os parâmetros relacionados 

ao ganho de água para a superfície terrestre, a evaporação pode ser vista como um parâmetro 

de saída de água da superfície para atmosfera. 

De acordo com Chow, Maidment e Mays (1988), a porção da evaporação proveniente 

da superfície do solo e da vegetação, somada à transpiração natural das folhas das plantas é, na 

verdade, chamada de evapotranspiração. Ou seja, compreende toda a evaporação que tem 

origem diferente do oceano ou outros corpos hídricos. Desta forma, a evapotranspiração 

potencial pode ser vista como “uma medida do potencial de seca da atmosfera para remover 

água das superfícies terrestres através da vaporização, como, por exemplo, do solo e do dossel 

das plantas, e através da transpiração das plantas.” (CHERLET et al.,2018, p. 72, tradução 

nossa) 

Tal parâmetro depende, segundo Chow, Maidment e Mays (1988), da disponibilidade 

de energia para gerar o calor suficiente para que a vaporização aconteça, da capacidade de 

transporte desse vapor que depende do gradiente de umidade específica no ar e da velocidade 

do vento na superfície.  
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De acordo com Huntington e Williams Junior (1986), variações na temperatura alteram 

o ciclo hidrológico, podendo acelerá-lo ou aumentar a proporção de evapotranspiração em 

climas mais quentes. 

Na pesquisa realizada por Zhang, Dawes e Walker (2001), os autores dividem os 

fatores que influenciam a evapotranspiração em três situações:  

em condições secas, os principais controles da evapotranspiração são a 

disponibilidade de água na planta e a resistência do dossel. Em condições úmidas, os 

controles dominantes são a advecção, a radiação líquida, a área da folha e o transporte 

turbulento. Já em condições intermediárias, a importância relativa desses fatores 

depende do clima, solo e vegetação. (p.702, tradução nossa) 

O que se chama de evapotranspiração potencial é aquela “que ocorreria de uma 

superfície bem vegetada quando não há limite no fornecimento de umidade [...]. A 

evapotranspiração efetiva é menor que o seu nível potencial, conforme o solo perde umidade.” 

(CHOW; MAIDMENT; MAYS, 1988, p.81, tradução nossa). 

Sherwood e Fu (2014) salientam que em locais totalmente saturados, como um corpo 

d’água, a evapotranspiração potencial é igual à real, mas que será menor em solos com saturação 

diferente de cem por cento. 

Ainda, sabe-se que a evapotranspiração é responsável pela transferência de energia, 

além de vapor d’água, da superfície para a atmosfera, de modo a possibilitar uma “resposta com 

implicações importantes para a precipitação nas superfícies do globo” (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 2017, p.338, tradução nossa). 

 

2.2 ÍNDICE DE ARIDEZ  

 

O índice de aridez foi primeiro proposto por Thornthwaite em 1948 e pode assumir 

diferentes cálculos, embora, os mais amplamente aceitos contem com a utilização da relação 

entre precipitação, temperatura e evaporação. (STRADLER, 1998) 

Park et al. (2018) definem o termo “aridez” como sendo a “razão entre a oferta de água 

na atmosfera (precipitação) e a demanda (evapotranspiração potencial)” (p.70, tradução nossa). 

Desta forma, tal conceito é capaz de determinar o grau de aridez ou umidade de um local, 

podendo ser calculado e chamado de Índice de Aridez. 

Em uma visão global, o estudo realizado por Cherlet et al. (2018), para o Joint 

Research Centre da União Europeia, constatou que locais classificados como áridos 

representavam 40% de toda a área territorial no planeta entre 1981 e 2010. Diferentemente do 
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que se acredita sobre os locais considerados áridos serem somente locais em que a vegetação é 

esparsa e predominantemente xerófita, os autores explanam a aridez como “um fenômeno 

climático, principalmente caracterizado pela escassez de água e, por isso, a aridez também 

ocorre em climas mais frios onde a precipitação assume, principalmente, a forma de neve [...]” 

(p.72, tradução nossa) 

Assim, dentre as diferentes formas de determinação da aridez, existe o Índice de 

Aridez (AI, sigla em inglês), que se baseia nos déficits climáticos de água de longo período e 

é, em suma, calculado através da razão entre precipitação e evapotranspiração potencial. A 

equação (2.2) apresenta o cálculo AI médio para cada local (CHERLET et al., 2018)  

 
𝐴𝐼 =

∑ (
𝑃𝑟𝑒𝑖

𝑃𝑒𝑡𝑖
)𝑁

𝑖=1

𝑁
 , 

(2.2) 

com 𝑃𝑟𝑒𝑖 representando a precipitação acumulada total do ano, em mm, e 𝑃𝑒𝑡𝑖 a 

evapotranspiração potencial acumulada nos mesmos ano e local. Assim, o AI médio 

(adimensional) é calculado considerando 𝑁 igual ao número de anos do período estudado. 

Ressalta-se que a aridez é maior quão menor for o valor do AI (UNESCO, 1979). 

A razão Pre/Pet é amplamente utilizada visto que a diferença entre Pre e Pet pode ser 

a mesma para diferentes regiões – visto que a subtração de diferentes números pode resultar no 

mesmo valor – embora os valores das variáveis sejam diferentes. Assim, Pre/Pet “representa 

melhor o grau de aridez uma vez que atribui o mesmo valor, para todos os climas, em que a 

perda potencial de água é proporcionalmente a mesma em relação à chuva” (UNESCO, 1979, 

p.10, tradução nossa). 

A Tabela 2.1 apresenta a classificação dos valores de AI conforme apresentado na 

resolução CONAMA 238/1997, com base nos padrões da UNESCO (1979). 
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Tabela 2.1 – Classificação do índice de aridez 

Classe 
Índice de 

aridez 

Hiperárido < 0,05 

Árido 0,05 – 0,20 

Semiárido 0,21 – 0,50 

Subúmido seco 0,51 – 0,65 

Subúmido e úmido > 0,65 
 

Fonte: CONAMA 238/1997 

 

Do mapa de desertificação mundial produzido por Cherlet et al.(2018), ressalta-se a 

Figura 2.2. Observa-se a classificação do Brasil para o período entre 1951 e 1980. 

Figura 2.2 – Índice de aridez para o período 1951-1980 

 

Fonte: Adaptado de Cherlet et al. (2018) 

 

Salienta-se que de acordo com Greve et al (2019), “muitos estudos foram apresentados 

sugerindo que o grau de aridez aumente ao longo do tempo devido à resposta termodinâmica 

de uma atmosfera em aquecimento” (p.1-2, tradução nossa). Contudo, embora amplamente 

utilizado para representar o índice climático em períodos passados como apresentado por 

Cherlet et al (2018), os estudos de Greve et al (2019) mostram que as projeções de aridez futuras 

realizadas somente com o AI não apresentam concordância com outras variáveis 

hidroclimatológicas através de modelos climáticos acoplados. 
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2.3 MAXIMUM CLIMATOLOGICAL WATER DEFICIT  

 

O Maximum Climatological Water Deficit (MCWD) é a uma forma de medir a 

intensidade do déficit hídrico, sem que se leve em consideração as adaptações da vegetação e o 

estado do solo. É quantificado através do cálculo do déficit de água acumulado em meses 

consecutivos, em um ano para cada local (ARAGÃO et al., 2007). O índice é capaz de 

representar variações temporais e sazonais da umidade atmosférica através da relação 

estabelecida entre a demanda evaporativa anual e a disponibilidade de água (DILTS et al., 2015; 

FLINT, FLINT e THORNE, 2015). A forma como o índice é descrito por Stephenson (1998) 

indica que o déficit hídrico climático é “uma medida de qual a quantidade extra de água que 

poderia ter sido evaporada ou transpirada de um local, coberto com uma vegetação padrão, se 

essa água estivesse disponível” (p. 857, tradução nossa). 

A utilização deste índice permite uma “descrição do funcionamento ecológico das 

influências climáticas que agem limitando a distribuição da vegetação” (STEPHENSON, 1990, 

1998, apud DILTS et al., 2015). De acordo com Dilts et al (2015), em sua pesquisa modelando 

as influências ambientais na distribuição de espécies vegetais, o índice por eles chamado de 

CWD (Cumulative Water Deficit) – que leva em conta a diferença entre precipitação e 

evapotranspiração – mostrou-se uma das variáveis mais influentes nos modelos de déficit 

hídrico avaliados. Embora a base de cálculo do MCWD se pareça muito a um simples balanço 

hídrico atmosférico, Flint, Flint e Thorne (2015) chamam a atenção para o fato de que o índice 

integra diferentes características em uma única variável, como o carregamento de energia, 

drenagem e as variações na umidade no solo, “podendo ser fortemente correlacionado com a 

distribuição da vegetação no ambiente” (p. 5, tradução nossa). 

O cálculo que estima o MCWD – levando em consideração que o maior valor 

assumido, na verdade, diz respeito ao número mais negativo do déficit hídrico climatológico 

anual (do inglês, CWD) – pode ser definido pelas equações (2.3) e (2.4) apresentadas por 

Aragão et al.(2007) 

 𝐶𝑊𝐷𝑛 =  𝐶𝑊𝐷𝑛−1 + 𝑃𝑟𝑒𝑛 − 𝑃𝑒𝑡𝑛 (2.3) 

 𝑀𝐶𝑊𝐷 = 𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑊𝐷1 …  𝐶𝑊𝐷12), (2.4) 

 

com, 𝐶𝑊𝐷𝑛 representando o déficit hídrico climatológico no mês n, 𝑃𝑟𝑒𝑛 à precipitação e 𝑃𝑒𝑡𝑛 

à evapotranspiração no mesmo mês. Assim, o 𝑀𝐶𝑊𝐷 corresponde ao mínimo valor assumido 

pelo CWD ao longo dos doze meses. 
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Ressalta-se que o máximo valor possível para o 𝐶𝑊𝐷𝑛 é zero, quando assume-se que 

o solo está totalmente saturado e inicia-se, como sugere Malhi et al,. (2009), a contagem dos 

meses do ano climatológico no mês subsequente ao mês com maior valor de CWD. No artigo, 

todavia, os autores adotam um valor fixo para a evapotranspiração para toda a bacia Amazônica, 

igual a 100 mm/mês, ou 3,33 mm/dia. Este valor é adotado também em Aragão et al. (2007) e 

diz respeito à média de medidas em terra para diferentes lugares e estações na Amazônia. Ainda, 

Malhi et al.(2009) apontam que a utilização de um valor constante no tempo e espaço resulta 

em um modo aproximado de se encontrar o déficit hídrico no solo. 

 

2.4 BIOMAS BRASILEIROS 

 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente (2020), o Brasil é dividido em seis 

diferentes biomas, cada um com suas vegetações e características específicas. São eles: 

Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresenta a divisão dos biomas 

conforme ilustrado na Figura 2.3. 

Figura 2.3 – Localização dos biomas brasileiros 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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2.4.1 Amazônia 

 

O bioma Amazônia ocupa, de acordo com o IBGE (2019), 49,5% da extensão 

territorial brasileira. Com diferentes tipos de vegetação, a floresta ombrófila densa constitui 

quase metade da vegetação, seguida pela floresta ombrófila aberta, sendo um bioma tipicamente 

florestal. 

Devido a sua localização e suas características, o clima no bioma é o equatorial úmido, 

com pluviosidade elevada e presença de planícies constantemente alagadas. (MORAES, 

2008a). Quanto às temperaturas médias, Fisch, Marengo e Nobre (1998) afirmam que têm 

valores próximos a 25°C, enquanto a precipitação média anual da maior parte do bioma é de 

aproximadamente 2.300 mm/ano. Ainda, o bioma conta com a presença da bacia Amazônica, 

que abrange não só o território brasileiro como também porções da Bolívia, Colômbia, Equador, 

Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela e Peru. 

 

2.4.2 Cerrado 

 

Diz respeito a 23,3% da área territorial do País (IBGE, 2019), com grande extensão de 

modo a fazer fronteira com outros quatro biomas brasileiros. Dentre as suas formações mais 

expressivas, destacam-se as savanânicas, ocupando mais de 65% de toda a área do Cerrado.  

De uma forma geral, Albuquerque e Silva (2008) apresentam a classificação climática 

de Köppen para o Cerrado em predominantemente tropical úmido, com subtipo clima de savana 

(Aw) que conta com invernos secos e chuvas máximas de verão. Ainda, uma parcela menor do 

bioma está sobre influência do clima temperado quente, com inverno seco e classificação Cwa.  

O clima presente no Cerrado é chamado de tropical sazonal, com verão e inverno bem 

definidos, com as chuvas ocorrendo na estação mais quente. O período mais seco costuma 

ocorrer entre os meses de maio e setembro, sendo os outros meses os com chuva mais frequente. 

(MORAES, 2008b) 

 

2.4.3 Caatinga 

 

Reconhecida, de acordo com o IBGE (2019), como um bioma exclusivamente 

brasileiro, a Caatinga representa 13% da área deste país, dos quais pouco mais de 60% são 

ocupados por vegetações do tipo savana-estépica. 
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De acordo com Moraes (2008b), o bioma pertence a uma área com clima 

predominantemente semiárido, com baixa umidade relativa, duração da estação seca longa, e 

baixo volume pluviométrico, tornando o local propício para vegetações xerófitas. 

 

2.4.4 Pantanal 

 

De acordo com o IBGE (2019), comparando sua representatividade espacial no 

território nacional, é o menor bioma dentre os seis, ocupando 1,8% do país, dos quais quase 

62% são referentes à vegetação do tipo savana. 

O clima anual divide-se em estações de verão e inverno bem definidas. Enquanto o 

verão tem como característica altos valores pluviométricos, visto que o bioma possui um clima 

tropical, mas também, o inverno está associado ao período seco (i.e., classificação Köppen Aw) 

(PEREIRA, CHÁVEZ E SILVA, 2012). 

Conforme mencionado por Pereira, Chávez e Silva (2012), o Pantanal é uma das 

maiores planícies alagáveis do mundo, com baixos valores hipsométricos  –  ou seja, com pouca 

variação de altitude  –  que constitui uma grande área inundada nos meses mais chuvosos, sendo 

também “comum encontrar cordões arenosos que não são afetados pelas grandes inundações”. 

(ASSINE, 2005 apud PEREIRA, CHÁVEZ E SILVA, 2012, p.90). Ressalta-se, ainda, que “o 

regime de inundações determina os principais processos bióticos e abióticos, bem como as 

composições específicas das unidades da paisagem” (ADAMOLI, 1995, apud, PEREIRA, 

CHÁVEZ E SILVA, 2012, p. 94) 

 

2.4.5 Mata Atlântica 

 

É o terceiro maior bioma do Brasil, ocupando 13% do território nacional. (IBGE, 

2019), dos quais quase 40% são compostos por floresta estacional semidecidual. 

Visto que sua extensão passa por diferentes latitudes, não possui apenas um clima 

predominante, contando com regiões com clima tropical e subtropical úmido, por exemplo. 

Todavia, a frequência de chuvas é uma constante em todas as regiões devido à localização 

litorânea do bioma. (MORAES, 2008c) 

Devido a sua localização, Mantovani (2003) salienta o caráter diferenciado da Mata 

Atlântica em comparação a outras florestas tropicais, com altitudes variando entre o nível do 

mar e quase 3.000 metros. (apud SANTOS, 2010) Ainda, a grande amplitude térmica, variando 
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de mínimas próximas de 1°C até máximas de 35°C, ao longo do bioma e as diferentes 

pluviosidades,  são responsáveis pela grande biodiversidade encontrada no bioma. (SANTOS, 

2010) 

 

2.4.6 Pampa 

 

Segundo menor bioma em extensão territorial percentual, diz respeito a 2,3% do Brasil 

(IBGE, 2019). Suas principais fisionomias vegetais são formações campestres e florestais, 

sendo que a estepe constitui 60% do território ocupado pelo Pampa. Em 2012, as estimativas 

eram de que aproximadamente 50% da vegetação nativa desse bioma encontrava-se modificada 

pelas atividades antrópicas. (CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 

2012) 

O bioma presente totalmente no estado do Rio Grande do Sul, possui um clima 

predominante subtropical úmido onde pode-se ressaltar que períodos chuvosos são regulares e 

as estações bem definidas, sem presença de estação seca contando ainda com temperaturas 

baixas durante o inverno, devido a frequência de frentes polares (CONGRESSO BRASILEIRO 

DE RECURSOS GENÉTICOS, 2012; MORAES, 2008c) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para caracterizar a precipitação e a evapotranspiração potencial, através de índices 

climáticos, utilizou-se a base de dados disponibilizada pelo Climatic Research Unit (CRU). 

Assim, o estudo iniciou-se com o tratamento dos dados disponibilizados pelo CRU.  

Os análises escolhidas para o presente estudo são as médias anuais de precipitação e 

evapotranspiração para o Brasil,  já estudado por diversos autores em relação às mudanças 

climáticas e seus efeitos na vegetação, por exemplo,  (ZHANG, L et al , 2004; GUO et al., 

2012; VERBESSELT, Jan et al.,2016;) e os índices climáticos: índice de aridez (AI), com 

pesquisas a respeito da tendência de desertificação em diferentes locais  (SHERWOOD; FU, 

2014; ) CHERLET et al., 2018; GREVE et al., 2019; BOHN et al., 2020; SILVA; AZEVEDO, 

2020) e o Maximum Climatological Water Deficit (MCWD), devido a sua ampla utilização em 

estudos sobre a sazonalidade do déficit climático (ARAGÃO et al., 2007; MALHI et al., 2009; 

DILTS et al., 2015;AGUIRRE‐GUTIÉRREZ et al., 2019).  

 

3.1 CRU TS V4.04 

 

O Climatic Research Unit (CRU) é uma instituição que faz parte do departamento de 

Ciências Ambientais da Universidade de East Anglia no Reino Unido. Estabelecido em 1972, 

o CRU hoje é composto por um grupo de cientistas e estudantes preocupados com as alterações 

climáticas no mundo, onde pesquisam sobre as dinâmicas climáticas, passadas e futuras, as 

interações entre atmosfera, gelo e oceano, bem como desenvolvem ferramentas de apoio à 

decisão e banco de dados provenientes de observações instrumentais de monitoramento 

climático (CLIMATIC RESEARCH UNIT (CRU), 2012). 

Dentre esses bancos de dados disponibilizados pela instituição, há o chamado CRU TS 

(Climatic Research Unit gridded Time Series) que fornece dados matriciais de séries temporais, 

separadas em meses, e com alta resolução. A versão desse banco de dados disponibilizada no 

ano de 2020 diz respeito à versão 4, em que os dados são apresentados  

com resolução de 0,5° de latitude por 0,5°de longitude, cobrindo todos os domínios 

de terra do mundo, com exceção da Antártica. Ele é derivado das interpolações das 

anomalias climáticas mensais de extensas redes de estações de observações climáticas 

(HARRIS et al., 2020, p.1, tradução nossa) 
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O banco de dados apresentado nesta versão se inicia no ano de 1901 e contempla até 

o ano de 2019. Ele conta com dez variáveis e foi elaborado com base em diferentes dados de 

estações meteorológicas, sendo que para fazer parte da série, foram consideradas, para cada 

variável, aquelas que possuíam dados para pelo menos 75% dos meses em cada década, ou seja, 

no mínimo 90 valores/mês. (Harris et al., 2020) 

De acordo com Harris et al. (2020), as variáveis contidas na versão 4.04 do CRU TS 

são divididas entre variáveis primárias, secundárias e derivadas. Temperatura média, 

temperatura diária média e precipitação são consideradas primárias, uma vez que não possuem 

componentes sintéticos. As secundárias – nas quais existe falta de observações diretas e essas 

ganham valores sintéticos derivadas das primárias – são a pressão de vapor, número de dias 

úmidos e cobertura de nuvens. As variáveis derivadas, por sua vez, são calculadas a partir dos 

valores das primárias e secundárias e correspondem, nesse banco de dados, ao número de dias 

congelados, às temperaturas mínima e máxima e à evapotranspiração potencial. 

De acordo com Harris et al. (2020), a primeira etapa na construção do banco de dados 

é a conversão das séries de cada estação em anomalias climáticas. Para tanto, o CRU utilizou 

os valores médios das séries de cada estação – com 75% dos dados presentes no período todo 

– entre os anos 1961 e 1990, em que todos os valores excedendo entre três e quatro (dependendo 

da variável em questão) desvios padrões foram considerados outliers e, portanto, omitidos. 

Seguindo o proposto por Peterson et al. (1998 apud Harris, Jones, Osborn e Lister, 

2013), as observações das estações meteorológicas entre 1901 e 2019 foram, então, convertidas 

em percentuais de anomalias; isto é, o quanto o valor observado é desviado da média 

climatológica para aquele local, “com o menor valor possível sendo -100%, significando que 

não houve precipitação naquele espaço e tempo, e a anomalia percentual de 0 indicando 

equivalência com a média climatológica observada entre 1961 e 1990.” (Harris et al., 2020, 

página 6, tradução nossa).  Posteriormente, esses valores mensais foram interpolados utilizando 

o método de Ponderação das Distâncias Angulares – do inglês Angular Distance Weighting 

(ADW) – em um grid de 0,5° por 0,5°. Todas as células que ficaram sem valores foram 

automaticamente substituídas por zero (significando equivalência à média climatológica).  Os 

valores para a distância de decaimento da correlação, do inglês correlation decay distance 

(CDD), – ou seja, o raio no qual a o método de interpolação é aplicado – variam entre as 

variáveis do banco de dados. Para a precipitação, o CDD é a 450 km (Harris et al., 2020) 

Harris et al. (2020) explicam que, após os cálculos e interpolações das anomalias na 

série temporal que cobre o período entre 1901 e 2019, os valores foram convertidos para reais, 
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ou seja, deixaram de ser percentuais de anomalia. São estes os valores reais os disponibilizados 

na versão 4.04 do banco de dados CRU TS. 

 

3.1.1 Precipitação 

 

Os dados de precipitação disponibilizados na versão do CRU TS escolhida para 

utilização enquadram-se na definição de dados primários. Esses dados são apresentados na 

unidade de mm/mês, ou seja, dizem respeito à soma dos valores diários para todo o mês e 

possuem resolução de 0,5° (HARRIS et al. ,2020). 

Sendo o CDD dos dados de precipitação igual a 450 km, enquanto o dos outros dados 

é quase três vezes maior, de acordo com Harris et al. (2020), “com um CDD muito menor, os 

dados de precipitação possuem uma cobertura reduzida e mais dependente do tempo” (p.2, 

tradução nossa). A Figura 3.1 representa um exemplo da variação das estações com dados de 

precipitação disponíveis para duas décadas, 1970-1979 e 2000-2009. É possível observar nas 

Figuras 3.1a, b a localização das estações meteorológicas e sua cobertura, respectivamente, 

entre 1970 e 1979. As Figuras 3.1c, d mostram também a localização e cobertura das estações 

de precipitação para o período entre 2000 e 2009. Isso evidencia possíveis descontinuidades 

dos dados quando comparados entre décadas, (Harris et al., 2020) – onde na década de 1970 a 

1979 um maior número de estações contribuem para dos dados do que nas décadas de 2000 a 

2009 – bem como a ausência de estações contribuintes para o banco de dados de precipitação 

em partes da Amazônia, por exemplo. 
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Figura 3.1 – Variação na cobertura dos dados de precipitação comparando as décadas 1970-

1979 (“a” e “b”) e 2000-2009 (“c” e “d”) 

 
 Fonte: Adaptado de Harris et al. (2020) 

  

3.1.2 Evapotranspiração potencial 

 

Os valores apresentados no banco de dados para a evapotranspiração potencial são 

derivados das variáveis primárias e secundárias. Para o cálculo dessa variável, Harris et al. 

(2020) afirmam ter utilizado a fórmula de Penman-Monteith de acordo com as adaptações 

apresentadas pela FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (ALLEN 

et al., 1998; HARRIS et al., 2020). 

Segundo Allen et al. (1998), a equação de Penman-Monteith “inclui todos os 

parâmetros que governam a transferência de energia e o correspondente fluxo de calor latente 

provenientes de extensões de vegetação uniforme” (p. 20, tradução nossa). 

Visto que a equação original de Penman-Monteith conta com parâmetros específicos 

para cada tipo de vegetação, e alguns de difícil quantificação, pesquisadores da FAO definiram 

valores fixos assumindo uma vegetação hipotética como referência para tais. Assim, o 

parâmetro que representa a altura da vegetação foi substituído por 0,12m como número padrão, 

a resistência superficial definida igual a 70 sm-1 e o albedo igual a 0,23 (ALLEN et al., 1998). 

Desta forma, a equação utilizada para o cálculo da evapotranspiração potencial no CRU TS 

v4.04 é 

 𝑃𝐸𝑇 =  
0,408𝛥(𝑅𝑛 − 𝐺) +  𝛾

900
𝑇 + 273 𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

𝛥 + 𝛾(1 + 0,34 𝑢2)
, (3.1) 

 

em que,  
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𝑃𝐸𝑇: evapotranspiração [mmdia-1]; 

𝛥: coeficiente angular da curva de pressão de vapor [kPa°C-1]; 

𝑅𝑛: radiação líquida na superfície vegetal [MJm-2dia-1]; 

𝐺: densidade de fluxo de calor no solo [MJm-2dia-1]; 

𝛾: constante psicrométrica [kPa°C-1]; 

𝑇: temperatura média do ar diária a 2 metros de altura [°C]; 

𝑢2: temperatura do vento a 2 metros de altura; 

𝑒𝑠: pressão de saturação de vapor [kPa]; 

𝑒𝑎: pressão de vapor real [kPa]. 

Os valores apresentados como constantes na equação (3.1) dizem respeito às 

adaptações sugeridas por Allen et al. (1998). Ainda, de acordo com Ekström et al. (2007), 

assumiu-se que o parâmetro G seja igual a zero. 

Desta forma, Harris et al. (2020) calcularam a evapotranspiração potencial, em 

mm/dia, com os dados dos outros parâmetros disponíveis no CRU TS v4.04, como a 

temperatura média, a pressão de vapor e a cobertura de nuvens, enquanto os valores relativos 

ao vento foram extraídos das médias climatológicas entre 1961 e 1990. 

 

 

3.1.3 Tratamento dos dados 

 

Os dados meteorológicos para a série temporal disponível na versão 4.04 do CRU TS 

e com o formato de NetCDF (.nc), foram baixados do site do CRU (CRU, 2020). Para a 

pesquisa, realizou-se o download dos dados globais das variáveis precipitação (Pre) e 

evapotranspiração potencial (Pet) para toda a série temporal que abrangia o período 1901-2019. 

Primeiramente, os dados correspondiam a dois arquivos .nc que foram abertos, de 

forma separada, com o auxílio do software CDO (Climate Data Operators) diretamente no 

Ubuntu, de acordo com os comandos apresentados pelo guia do usuário do CDO 

(SCHULZWEIDA, 2019) e por Santos (2016). 

Para ambas variáveis, a primeira etapa de tratamento dos dados foi a diminuição do 

período temporal para os anos entre 1981 e 2019, selecionado de modo que no mínimo 30 anos 

de estudo fossem cobertos, não acabassem por dividir uma década no meio e considerassem a 

data mais recente possível, incluindo o período de referência atual utilizado pelo IPCC 

(COLLINS et al, 2013). Ressalta-se que anos anteriores a 1981 não foram utilizados devido à 
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precariedade da cobertura dos dados e que utilizou-se como referência o procedimento do 

World Meteorological Organization (c2019) sobre as normais climatológicas que informa o 

período de 30 anos iniciando em um ano com final 1. 

Posteriormente, ao invés de trabalhar com todos os continentes, os NetCDF foram 

recortados em uma área selecionada pelas latitudes de 50S – 10N e longitudes de 90W – 30W, 

de modo a englobar todo o Brasil e grande parte da América do Sul. 

Todavia, os valores de evapotranspiração eram valores diários, com a unidade de 

mm/dia. Desta forma, com o auxílio do CDO, todos os valores foram multiplicados, 

dependendo do mês correspondente, por 28 (fevereiro), 30 (abril, junho, setembro e novembro) 

e 31 dias (janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro) para todos os anos do 

período. Salienta-se que a existência dos anos bissextos dentro do período estudado foi, então, 

desconsiderada neste trabalho. Após esse procedimento, os valores de evapotranspiração 

potencial foram salvos em arquivo .nc com unidades de mm/mês, de modo a serem compatíveis 

com a unidade de precipitação. 

Os arquivos de Pre e Pet foram abertos no software R Studio e com o auxílio dos 

pacotes extras “ncdf4” e “chron”. Assim, os dados foram divididos a cada 0,5°C de latitude e 

longitude, de modo a facilitar o tratamento de dados, e identificados de acordo com o mês e ano 

a que pertenciam. Cabe destacar dois pontos: que a mesma divisão de coordenadas foi feita para 

ambos os dados visto que os arquivos de entrada .nc, possuíam dimensões idênticas; e todos as 

coordenadas que não correspondiam com locais continentais receberam a atribuição de “NA”. 

Após a organização dos dados em meses foi possível avançar para a etapa das médias 

climatológicas e dos índices climáticos. 

Utilizando o software R Studio e o pacote “gdata”, realizou-se os cálculos das somas 

anuais tanto para a precipitação quanto para a evapotranspiração potencial, ao longo dos 39 

anos, em todo o domínio. 

Assim, ao realizar uma média entre todos os valores de Pre e Pet para todos os anos e 

locais, foi possível encontrar dois resultados: a precipitação média anual e a evapotranspiração 

média anual, representados em forma de mapa com o auxílio do software QGIS. 

 

3.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ÍNDICES CLIMÁTICOS 

 

Após computar as médias climatológicas, deu-se início ao cálculo dos índices 

climáticos AI e MCWD médios nos biomas brasileiros. 
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Utilizando como base os valores anuais de precipitação e evapotranspiração, derivados 

do CRU TS v4.04, o AI médio durante o período entre 1981 e 2019 foi calculado, com o auxílio 

do R Studio, através da equação (2.2), explicitada na seção 2.2. 

O cálculo do índice MCWD tem como variáveis de entrada os valores mensais de 

precipitações e evapotranspirações potenciais. A equação (2.3), da seção 2.3, apresenta o 

cálculo para o déficit hídrico climatológico para cada mês (CWD), tendo como base o valor do 

mês anterior. Para tanto, é necessário levar em consideração qual mês atuaria como o “mês 

zero” na análise temporal. Malhi et al.(2009) sugerem que tal mês seja o mês que apresenta as 

maiores saturações no ano todo. 

Para o fim desta pesquisa, o índice MCWD foi aplicado em todo o território brasileiro 

– o qual conta com diversos climas, solos e características pluviométricas – e para diferentes 

anos, optou-se por considerar que o início do cálculo do CWD para o ano climatológico 

acontece em harmonia com o ano do calendário gregoriano. Ou seja, o “mês zero” é definido 

como sendo dezembro do ano anterior e o ano climatológico passa a contar a partir de janeiro 

e vai até dezembro do ano em questão. Além disso, ao invés de considerar um valor fixo para 

a evapotranspiração em cada bioma, utiliza-se os valores de evapotranspiração potencial 

provenientes do tratamento dos dados do CRU TS v4.04. 

Posteriormente, o MCWD anual foi encontrado através da equação (2.4), também 

apresentada na seção 2.3, bem como o MCWD médio anual para todo o período. 

 

3.3 PADRÃO TEMPORAL DOS ÍNDICES CLIMÁTICOS 

 

A análise do padrão temporal dos índices climáticos foi realizada de duas formas: 

coeficiente de variação interanual e teste de tendência. Primeiro, para se avaliar a distribuição 

temporal dos índices climáticos, calculou-se o desvio padrão anual, fazendo uso do pacote 

“stats” no R Studio, para posteriormente encontrar o coeficiente de variação do AI e do MCWD 

durante o período estudado, em todo o Brasil. 

A fim de avaliar a existência de tendência temporal no AI e no MCWD, utilizou-se o 

teste de tendência de Mann-Kendall (MANN, 1945; KENDALL, 1975; POHLERT, 2020) nos 

valores que representam, anualmente, em cada bioma, as médias, medianas, a amplitude 

interquartil (IQR, do inglês Inter Quartile Range) e o desvio padrão de ambos os índices 

climáticos. 



35 

 

O teste foi realizado com o auxílio do software R Studio, através do pacote “trend”, 

que analisa a confirmação da hipótese de que a série segue uma tendência monotônica. A forma 

como o resultado é apresentado indica se é possível rejeitar a hipótese nula, isto é, quando o p-

valor é menor do que 0,05 (considerando-se um nível de confiança de 95%), mostrando que os 

valores da série apresentam tendência. Além do resultado do p-valor, o teste Mann-Kendall 

apresenta o valor da “estatística S”, o qual Chagas (2019) ressalta que informa a direção da 

tendência, onde um valor positivo indica uma tendência crescente, e um negativo, decrescente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ÍNDICES CLIMÁTICOS 

 

Para  avaliar a distribuição espacial do AI e do MCWD nos biomas brasileiros, optou-

se por, primeiramente, analisar a variação espacial das médias climatológicas da precipitação e 

evapotranspiração; variáveis utilizadas no cálculo dos índices climáticos. Após, fez-se o 

cômputo da distribuição espacial dos índices climáticos. 

 

4.1.1 Médias climatológicas 

 

A distribuição espacial do resultado do cálculo das médias anuais de precipitação 

(MAP, do inglês Mean Annual Precipitation), considerando o período entre 1981 e 2019, com 

base nos dados do CRU TS v4.04, pode ser visualizada na Figura 4.1. Cabe salientar que a 

cobertura das estações meteorológicas das quais derivam os dados de precipitação apresenta-se 

variável durante as décadas, conforme mostrado anteriormente na Figura 3.1, e isso não foi 

levado em consideração na análise dos dados. 
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Figura 4.1 – Precipitação média anual (1981-2019) 

  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nota-se que os dados médios anuais possuem grande variação, de forma geral, com 

resultados variando de pouco mais de 300 mm/ano até além de 3.000mm/ano. Percebe-se que 

essa variação é visível quando compara-se a parte norte da Caatinga com o nordeste e noroeste 

da Amazônia, principalmente. 

O bioma Amazônia é responsável por grande parte das altas precipitações médias 

anuais no território brasileiro, com predominância de valores acima de 2.000 mm/ano para todo 

o bioma. Tais valores estão em concordância com o apresentado na seção 2.4.1 a qual mostra-

se que o clima na região tem características úmidas. Percebe-se, ainda, que as porções do bioma 

que englobam as fronteiras geográficas com o Pantanal e o Cerrado contêm os menores totais 

de chuva do bioma, mostrando que, embora ainda sejam parte da Amazônia, possuem 

características, quanto à pluviosidade, próximas às dos biomas adjacentes. 
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No outro extremo pluviométrico, observa-se a Caatinga, com a maior concentração 

dos menores valores de MAP do Brasil, com médias dentro dos primeiros intervalos mostrados 

na Figura 4.1, com larga porção dos valores entre 300 e 700 mm/ano. 

Observa-se a presença de um gradiente de precipitações, de noroeste para sudeste, a 

partir da Amazônia, fazendo com que o Cerrado e especialmente a região entre a fronteira desse 

bioma com a Amazônia apresentem transições graduais, ocasionando em diferentes 

precipitações anuais na porção central do Cerrado. 

Os biomas Cerrado, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica possuem valores de MAP nas 

faixas médias, com números menores do que a Amazônia e, de modo geral, maiores do que a 

Caatinga.  

O Pantanal apresenta pluviosidades médias entre 1.000 e 1.500 mm/ano em toda a sua 

extensão. O bioma Cerrado, por sua vez, pode ser dividido em algumas áreas para análise. Em 

sua zona de transição com a Amazônia, Pampa e oeste da Mata Atlântica, as precipitações são, 

em sua maioria, maiores do que 1.500 mm/ano, enquanto na transição com a Caatinga e na 

porção leste da Mata Atlântica os valores ficam mais próximos de 1.000 mm/ano. A Mata 

Atlântica, em sua porção próxima à Caatinga, apresenta pluviosidades menores, não excedendo 

muito os 1.000 mm/ano. Conforme o bioma se estende para o oeste, os valores de MAP vão 

aumentando, chegando próximos a 2.000 mm/ano no litoral e na transição com o Pampa. 

Quanto a esse último, tem-se que sua precipitação média anual não é muito diferente ao longo 

da extensão do bioma, ficando próxima a 1.500 mm/ano. As maiores médias estão próximas à 

transição com a Mata Atlântica, especialmente em sua porção noroeste, onde chegam a atingir 

quase 2.000 mm/ano. 

Quanto à evapotranspiração potencial, salienta-se que devido à dificuldade de se 

estimar a evapotranspiração efetiva, o dado utilizado para o cálculo das médias anuais diz 

respeito à evapotranspiração potencial, que pode superestimar o valor real. Ainda, ressalta-se 

que os valores do CRU para essa variável são derivados de variáveis primárias e secundárias, 

ou seja, derivadas de outras variáveis cujas análises não são incluídas nesta pesquisa. 

Salvas as limitações, calculou-se a evapotranspiração potencial anual média para o 

território brasileiro, conforme pode ser visualizado na Figura 4.2.  
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Figura 4.2 – Evapotranspiração potencial média anual (1981-2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim como visto na precipitação anual média, porém, em menor escala, a 

evapotranspiração potencial anual (aqui chamada de MAPet) também tem suas médias 

diferentemente distribuídas ao longo do território brasileiro, com o intervalo de valores 

abrangendo desde aproximadamente 850 mm/ano até quase 1.800 mm/ano. Ressalta-se que o 

MAPet é obtido através de um cálculo de diferentes variáveis, dentre elas a temperatura, um 

dos fatores responsáveis pelas variações do MAPet no território brasileiro. 

Observa-se que as maiores médias estão concentradas no bioma Caatinga, onde, em 

sua porção central, os valores passam de 1.500 mm/mês. Ao mesmo tempo, a Mata Atlântica e 

a Amazônia apresentam grandes extensões com valores menores, próximos a 1.000 mm/mês, 

com os menores MAPet em todo o Brasil. Todavia, a porção mais ao norte da Amazônia possui 

médias também próximas a 1.500 mm/mês e, embora tais valores não representem a maioria do 
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bioma, apresentam uma grande diferença dos mais ao centro e a oeste da Amazônia, mostrando 

que o bioma sozinho manifesta um intervalo grande de MAPet. Cabe salientar que os autores 

Malhi et al. (2009) utilizam a evapotranspiração potencial média mensal como sendo igual a 

100 mm/mês, ou seja, aproximadamente 1.200 mm/ano, para todo o bioma Amazônia, o que 

não parece ser um valor verdadeiro para todos os pontos. 

É possível perceber que existem dois gradientes no mapa de evapotranspiração 

potencial. O primeiro deles acontece na Amazônia e funciona de oeste para leste, com os valores 

de MAPet aumentando na sua direção. O segundo parte da Caatinga e ocorre em direção ao 

Pantanal, ocasionando diferentes valores de MAPet no Cerrado, que parece sofrer muita 

influência desse gradiente. 

Analisando a MAPet para o Cerrado, é possível perceber que os maiores valores no 

bioma ficam entre 1.400 e 1.600 mm/mês e ocorrem próximos à zona de transição com a 

Caatinga. À medida que se aproxima do Pantanal e da Mata Atlântica, esses valores caem para 

próximos a 1.200 mm/mês. 

O Pantanal, em sua extensão, não mostra um grande intervalo de valores para a média 

da evapotranspiração potencial anual, estando o bioma enquadrado nos números próximos a 

1.300 mm/mês. 

Ao observar a porção mais ao sul do país, percebe-se que o Pampa e a Mata Atlântica, 

na região próxima ao encontro dos dois biomas, apresentam medidas de evapotranspiração 

potencial média próximas a 1.000 mm/mês, alcançando números mais elevados na porção mais 

a nordeste desse e a oeste daquele. 

Ao avaliar os mapas das Figura 4.1 e Figura 4.2 em conjunto, é possível perceber que, 

a grosso modo, as porções com maiores precipitações médias (Amazônia, excluindo-se a parte 

norte) são também as com menor evapotranspiração potencial média. O contrário também é 

verdadeiro, visto que a Caatinga apresenta os maiores valores de evapotranspiração potencial e 

as menores médias de precipitação. Contudo, visto que a evapotranspiração potencial depende 

de muitos outros fatores, como a temperatura e a radiação – conforme mostrado na equação 

(3.1) – não envolvidos neste estudo, não é possível estabelecer uma relação clara entre as 

maiores médias de precipitação e as menores de evapotranspiração potencial, mas apenas usar 

os dados para comparar os totais médios entre os biomas brasileiros. 

A Tabela 4.1 apresenta uma síntese dos valores médios anuais das variáveis 

precipitação (MAP) e evapotranspiração potencial (MAPet), bem como o desvio padrão em 

cada bioma em relação a seu valor médio. 
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Tabela 4.1 – Médias anuais das variáveis Pre e Pet e dos índices climáticos 

Bioma 
MAP 

(mm/ano) 

Desvio padrão 

do MAP 

MAPet 

(mm/ano) 

Desvio padrão 

do MAPet 

Amazônia 2205 351,17 1112   91,24 

Caatinga 694 177,60 1515 143,04 

Cerrado 1477 249,78 1283 101,20 

Mata Atlântica 1473 294,07 1121 105,44 

Pampa 1630 184,99 1152   81,64 

Pantanal 1311   97,60 1331   65,96 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1.2 Índice de aridez 

 

Com o objetivo de avaliar a distribuição espacial do índice de aridez (AI), a primeira 

análise do AI calculado para o Brasil foi a sua comparação com a versão disponibilizada por 

Cherlet et al.(2018), no World Atlas of Desertification, em que mostram que, de acordo com a 

classificação da UNESCO (1979), grande parte do Brasil encontra-se sob a classificação 

“úmido”, estando apenas a porção nordeste do país com valores que representam “árido” e 

“subúmido seco” conforme apresentado na Figura 2.2. 

Park et al. (2018) demonstram a importância de se analisar a variação do índice de 

aridez em grandes regiões ao longo dos anos visto que uma diminuição nos valores “é um 

indicativo de que o clima está ficando mais árido, isto é, sofrendo aridificação: a expansão das 

áreas áridas globais aumenta o risco de degradação do solo, desertificação e diminui o sequestro 

de carbono terrestre” (p.70, tradução nossa).  

A Figura 4.3 mostra, à esquerda, uma adaptação do mapa apresentado na Figura 2.2 – 

proposto por Cherlet et al (2018) a partir de dados de fontes diferentes das utilizadas nesse 

estudo – enquanto a imagem à direita representa a classificação de acordo com o índice de 

aridez calculado a partir dos dados de precipitação e evapotranspiração. Ressalta-se que a 

comparação se deu através da média em cada período, ou seja, embora o índice de Cherlet et 

al. (2018) considere 30 anos de estudo e o deste trabalho, 39, os valores para o índice de aridez 

são médias anuais proporcionais a ambos os períodos. 
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Figura 4.3 – Comparação da classificação do Brasil quanto ao AI entre 1951-1980 e 1981-

2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Através da comparação entre as duas imagens é possível perceber que, embora não 

seja feita aqui uma análise com grande discretização numérica, apenas quanto à classificação, 

não há diferenças significativas entre os índices de aridez dos dois períodos. Grande parte do 

território não considerado como “úmido” encontra-se na Caatinga, onde, dentro do bioma, a 

maior porção é classificada como árido, em ambos os mapas. 

Visto que o índice de aridez é dependente da precipitação e da evapotranspiração, a 

constatação de que, de forma geral, os valores do AI para o Brasil não apresentaram diferenças 

significativas entre os períodos estudados concorda com Greve et al. (2014, apud Chagas, 2019) 

quando mostram que aproximadamente 75% da superfície terrestre não teve grandes mudanças 

nas duas variáveis do AI e que o paradigma de que “os ambientes úmidos ficarão mais úmidos, 

e os ambientes secos ficarão mais secos” não é verdadeiro. 

Para que se pudesse analisar de forma mais discretizada o índice de aridez médio no 

período 1981-2019, ele foi dividido em maiores classificações numéricas, respeitando ainda a 

classificação proposta pela UNESCO (1979) e pelo CONAMA 238/97 no código de cores. 

Como pode ser visto na Figura 4.4, as regiões com AI menor do que 0,65 são coloridas em tons 

de vermelho, enquanto as com tons verdes apresentam características mais úmidas.  
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Figura 4.4 – Índice de aridez médio para o período 1981-2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A primeira clara impressão sobre a distribuição espacial do índice de aridez ao longo 

do território brasileiro é a de que os menores valores (mais árido e mais vermelhos na imagem) 

estão concentrados na Caatinga, bioma que, conforme mencionado na seção 2.4.3, possui um 

clima predominantemente semiárido. Ainda, aponta-se que esse é o mesmo bioma que 

apresentou os menores valores médios anuais de Pre e os maiores de Pet, explicando seu AI tão 

baixo.  

Ressalta-se que o mesmo gradiente observado no mapa de MAP também acontece para 

o índice de aridez: de noroeste para sudeste com valores de AI diminuindo nessa direção. A 

distribuição do AI no bioma Cerrado é reflexo deste gradiente, onde os valores correspondentes 

ao AI mais áridos (em vermelho) estão próximos à fronteira com a Caatinga, enquanto os 

menores índices (em tons de verde mais escuro) são localizados da zona de transição com a 
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Amazônia. Ressalta-se que o Cerrado possui uma grande extensão e apresenta fronteira com 

biomas de diferentes latitudes e climas, sofrendo influência de suas características também. 

Analogamente, pode-se destacar que, com exceção do norte da Amazônia e da porção 

que faz fronteira com o Pantanal, a Amazônia apresenta os maiores índices de aridez (mais 

úmido) do Brasil, sendo o maior valor igual a 3,36 e estando todos os outros acima do limite 

inferior classificado como úmido (AI igual a 0,65), de acordo com o CONAMA 238/1997. 

Outra região particularmente úmida é a parcela sul e sudeste do bioma Mata Atlântica, 

especialmente no litoral, com resultados para o AI próximos a 2,00. 

As regiões pertencentes aos biomas Pantanal e Pampa apresentam um AI mais 

uniforme ao longo de sua extensão, com muitos valores no intervalo entre 1,00 e 1,50. 

Embora tenha sido possível perceber pela Figura 4.3, exibida anteriormente, que a 

classificação do AI – de acordo com o CONAMA 238/97, sendo esse baseado na UNESCO 

(1979) – não mudou para o Brasil, que possui sua maior parte classificada como “úmido”; nota-

se que existem grandes intervalos que abrangem essa classificação no país (entre 0,65 e 3,36).  

Assim, para melhor compreensão da distribuição dos resultados do índice de aridez no 

Brasil, a Figura 4.5 apresenta os a distribuição do AI por bioma brasileiro. 
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Figura 4.5 – Distribuição do índice de aridez nos biomas brasileiros 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Através da figura, identificou-se que os maiores valores de AI, dentre os com maior 

ocorrência em cada bioma, estão nas faixas 2,00, 1,20, 1,20, 1,40 e 1,05 para a Amazônia, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, respectivamente. O único bioma que teve as 

maiores ocorrências acontecendo em valores menores do que 1,00 – ou seja, aqueles em que a 

evapotranspiração potencial excedeu a precipitação, vide equação (2.2) – foi a Caatinga, com 

predominância de clima semiárido e já classificada, em sua maioria, como área árida 

previamente (Figura 4.3). 

É possível constatar ainda que, em especial, no Pantanal, não há grande variação dos 

valores do AI ao longo da extensão do bioma, provavelmente devido ao seu tamanho limitado 

e clima específico para a região, quando comparado à Amazônia, por exemplo, que apresenta 

uma distribuição de valores com grandes intervalos em todo o seu domínio; com extensão muito 

maior do que o do Pantanal. 

Assim, com base nos valores centrais visualizados na Figura 4.5, a Tabela 4.2 

apresenta o índice de aridez médio, sua classificação e a variação dos valores para cada bioma, 

entre 1981 e 2019. 

Tabela 4.2 – Índice de aridez por bioma 

Bioma 
Índice de aridez médio 

(1981-2019) 

Classificação 

CONAMA 238/97 

Amazônia 2,00 Subúmido e úmido 

Caatinga 0,46 Subúmido seco 

Cerrado 1,17 Subúmido e úmido 

Mata Atlântica 1,34 Subúmido e úmido 

Pampa 1,42 Subúmido e úmido 

Pantanal 0,99 Subúmido e úmido 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Faz-se, através da tabela, a observação de que o único bioma não caracterizado como 

subúmido e úmido é a Caatinga, conforme mostrado através do índice de aridez calculado neste 

trabalho (entre 1981 e 2019) e também por Cherlet et al (2018). 

 

4.1.3 Maximum Climatological Water Deficit 

 

O segundo índice climático calculado com as variáveis precipitação e 

evapotranspiração potencial, utilizando os dados do CRU TS v4.04, foi o máximo déficit 

hídrico climatológico (MCWD)  
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A visualização da distribuição espacial, entre os biomas e no território brasileiro como 

um todo, é importante para que se possa identificar possíveis padrões espaciais. Para tanto, 

encontrou-se um valor médio, para todo o domínio estudado, considerando o período entre 1981 

e 2019, a partir dos valores mínimos anuais de cada ano. Os resultados disso são mostrados na 

Figura 4.6. 

Figura 4.6 – MCWD médio anual para o período entre 1981 e 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O mapa que mostra a distribuição espacial do MCWD anual médio no Brasil chama a 

atenção para algumas regiões, são elas: centro e oeste da Amazônia, oeste e sul da Mata 

Atlântica, o Pampa e a Caatinga e sua transição com o Cerrado. Além disso, percebe-se que os 

mesmos gradientes encontrados no mapa de MAPet também estão presentes aqui: de oeste para 

leste na Amazônia, com valores de MCWD aumentando com o gradiente e de nordeste para 

sudoeste a partir da Caatinga, com MCWD diminuindo nessa direção. 
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No oeste da Amazônia, encontram-se valores médios de MCWD muito similares aos 

apresentados para o oeste e sul da Mata Atlântica, onde a média do déficit hídrico mínimo anual 

não passa de -100 mm/ano, estando as menores faixas localizadas ao extremo noroeste da 

Amazônia, com MCWD médio menor do que -10 mm/ano. Ainda, a porção central da 

Amazônia e o Pampa também podem ser equiparados visto que ambos apresentam déficit de, 

no máximo, -200 mm/ano. 

Observando os pontos que apresentam coloração mais escura no mapa, o bioma 

Caatinga apresenta quase todo o seu domínio com valores de MCWD que podem ser quase 40 

vezes menores do que os encontradas no extremo oeste da Mata Atlântica e da Amazônia, 

alcançando valores menores de até -1.200 mm/ano, o que significa um déficit hídrico quase mil 

vezes maior do que o valor menos negativo do Brasil (no extremo noroeste da Amazônia). Cabe 

ressaltar que o Cerrado apresenta muita variação do MCWD em sua extensão, estando os 

valores mais negativos próximos a sua transição com a Caatinga. 

Percebe-se que, novamente, a região com os menores valores de MCWD coincide com 

a do menor índice de aridez, enquanto os maiores valores de ambos também são em porções 

equivalentes do Brasil; ou seja, as regiões com maior déficit hídrico climátológico são as 

mesmas com o índice de aridez mais árido. 

Os resultados da distribuição do MCWD nos biomas encontra-se na Figura 4.7. 

 

 

 

 

 



49 

 

Figura 4.7 – Distribuição do MCWD nos biomas brasileiros 
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A partir da Figura 4.7, pode-se perceber que nos biomas Pampa e Pantanal, a 

distribuição do MCWD assume valores mais próximos da média, quase -275mm/ano e -

125mm/ano, respectivamente. Todavia, nos outros biomas e especialmente na Caatinga, 

percebe-se que os resultados do MCWD estão mais distribuídos ao longo dos valores, visto que 

a curva não assume uma forma tão acentuada quanto a dos biomas previamente comentados. 

Percebe-se, ainda, que a Amazônia e a Mata Atlântica ocupam locais semelhantes na 

distribuição do MCWD, compondo, junto ao Pantanal, os biomas que apresentam o menor 

déficit climático anual. 

 

4.1.4 Correlação entre os índices climáticos 

 

Para averiguar se a correlação entre os índices climáticos estudados era verdadeira para 

todos os locais – assim como demonstrada visualmente através da comparação entre os mapas 

das Figura 4.4 e Figura 4.6 – optou-se por relacionar os índices ponto a ponto para todo o Brasil. 

Os pontos apresentados no gráfico da Figura 4.8 dizem respeito a todos os pontos 

utilizados neste trabalho – com distribuição espacial a cada 0,5° para todo o Brasil – e 

catalogados através das cores de acordo com os biomas aos quais pertencem. Para cada ponto, 

um valor de AI médio calculado e outro de MCWD médio, para todo o período, foram 

atribuídos. 
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Figura 4.8 – Relação entre os índices climáticos AI e MCWD médios no período entre 1981 e 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A leitura do gráfico permite perceber que a equação apresentada, relativa à curva de 

formato exponencial e com R² aproximado em 0,79, serve para relacionar os valores do MCWD 

em função do AI para todo o território brasileiro. Salienta-se que, para que se encontrasse 

valores de R² ainda mais próximos de 1, a curva poderia ser ajustada individualmente para cada 

bioma. 

É interessante acentuar que, embora possa-se relacionar o MCWD com o AI de forma 

geral para o Brasil, através do código de cores da figura, percebe-se que os biomas podem ser 

comparados entre si, formando conjuntos de cores ao longo da curva ajustada. Ao analisar o 

gráfico é interessante observar que os biomas não estão separados de forma clara; as cores se 

misturam e formam nichos onde os biomas compartilham valores de AI e MCWD similares. 

Isto é, as fronteiras entre os biomas não são nitidamente definidas quando se observa os índices 

climáticos. O que se tem são espaços comuns compartilhados entre eles, de forma geral, 

mostrando a importância da análise de ambos os índices independente da característica do clima 

local. 

A faixa do índice de aridez próxima a 1,25 chama a atenção por ter o espaço do MCWD 

entre -500 e -150mm/ano, de forma aproximada, compartilhado entre cinco biomas: o Cerrado, 

a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa, evidenciando que a análise apenas do AI 

pode não ser conclusiva para o estudo. 

O mesmo acontece ao se analisar o MCWD de forma individual, onde faixas próximas 

à -400mm/ano, por exemplo, apresentam o compartilhamento de pontos de outro conjunto de 

biomas: Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia e Cerrado; visto que a região ocupada 

por valores próximos desse MCWD possuem, na verdade, AI variando de aproximadamente 

0,75 a 1,75. 

Os menores valores de AI (mais árido) são também os valores mais negativos do 

MCWD (maior déficit), onde estão concentradas grande parte dos pontos pertencentes à 

Caatinga, corroborando com o visto através dos mapas anteriormente. 

 Observando os valores um pouco acima da faixa da Caatinga, tem-se o Cerrado, logo 

seguido pelo Pantanal, ambos com valores de AI e MCWD próximos à faixa média quando 

comparados com os máximos e mínimos valores no país. Ressalta-se que regiões com AI entre, 

aproximadamente, 1,00 e 1,50 são compartilhadas entre pontos do Cerrado e Amazônia – com 

MCWD próximo a -450mm/ano – e entre o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal – em o 

MCWD atinge valores próximos a -300mm/ano. 
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A Amazônia e a Mata Atlântica são os biomas mais representativos do próximo 

conjunto de pontos, onde apresentam comportamento parecido; embora, entre os índices de 

aridez aproximadamente 1,25 e 2,00, a Mata Atlântica possua valores de MCWD um pouco 

mais altos (déficit menor) do que na Amazônia. O Pampa também encontra-se próximo ao 

intervalo de valores desses outros biomas, porém com menor representatividade devido a sua 

extensão.  

Ao observar as maiores faixas do AI, pode-se perceber que apenas o bioma Amazônia 

aparece, onde, a maioria dos pontos entre o AI 2,75 e 3,5, de forma aproximada, correspondem 

à médias de MCWD muito próximas a zero. 

 

4.1.5 Síntese da avaliação espacial dos índices climáticos nos biomas 

 

A Tabela 4.3 apresenta uma síntese dos valores médios dos AI e do MCWD nos 

biomas brasileiros, considerando o período entre 1981 e 2019, de modo a caracterizar de forma 

mais simplificada as comparações entre os biomas. 

Tabela 4.3 – Médias e desvio padrão dos índices climáticos 

Bioma 
AI médio 

(-) 

Desvio padrão 

do AI 

MCWD médio 

(mm/ano) 

Desvio padrão 

do MCWD 

Amazônia 2,00 0,39 -196,13 124,15 

Caatinga 0,46 0,13 -922,23 195,99 

Cerrado 1,17 0,25 -485,59 177,27 

Mata Atlântica 1,34 0,35 -190,99 144,19 

Pampa 1,42 0,13 -114,15   35,07 

Pantanal 0,99 0,10 -371,00   33,11 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Acerca dessa tabela, é válido salientar que mesmo para os biomas com AI médios 

próximos, ou na mesma ordem de grandeza, como o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pampa, o 

seu MCWD é muito variado entre si. 

Percebe-se que os maiores desvios padrão do índice de aridez são justamente dos 

biomas com maior extensão e que apresentam transição com diversos outros biomas, como a 

Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado, o que explica a variação espacial acerca da média – 

como também pode ser visto na Figura 4.5. Todavia, o mesmo não é verdadeiro quando ao 

MCWD, a partir do qual é possível perceber que os maiores desvio padrão são referentes aos 

biomas que apresentam os valores mais negativos de MCWD médio, como a Caatinga, seguida 



54 

 

do Cerrado – conforme foi apresentado também na Figura 4.7 –, mostrando que a magnitude 

da variação espacial do MCWD dentro do bioma é diferente da do AI. 

 

4.2 PADRÃO TEMPORAL DOS ÍNDICES CLIMÁTICOS 

 

Esta seção apresenta os resultados da distribuição temporal dos índices climáticos 

estudados, AI e MCWD, considerando o período entre 1981 e 2019, nos biomas brasileiros. 

Salienta-se que foram utilizados apenas 39 anos de valores de precipitação e evapotranspiração 

para a realização da análise de tendências e que quanto maior a quantidade de anos utilizada 

para tal fim, mais precisa seria sua determinação. 

 

4.2.1 Índice de Aridez 

 

De modo a compreender a variação do valor médio do AI ao longo do tempo, calculou-

se o coeficiente de variação em relação ao índice de aridez anual para os 39 anos do período de 

estudo. A distribuição espacial do coeficiente de variação anual do AI está representada na 

Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Coeficiente de variação anual do índice de aridez 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Através do mapa é possível perceber que as regiões com os maiores coeficientes de 

variação – entre 20 e 45%, aproximadamente – estão concentradas no bioma Caatinga e sua 

transição com o Cerrado, com alguns nichos de variação maior do que 15% encontradas 

também na Amazônia. Isso significa que mesmo com um AI médio climatológico sem muita 

alteração temporal, existe uma variação interanual significativa em porções do bioma Amazônia 

comparáveis à do Cerrado e do Pampa. 

As regiões com menor variação no território brasileiro são o centro-sul da Amazônia 

e a porção sul e sudoeste do Cerrado, caracterizando, juntas, uma faixa de baixos coeficientes 

de variação do AI no centro do Brasil. 

Os biomas Mata Atlântica (com exceção da sua porção tropical, próxima à Caatinga), 

Pampa e Pantanal (exceto a região de transição com a Amazônia) por sua vez, apresentam 
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coeficientes de variação nas faixas médias categorizadas, com valores entre 11 e 15%, 

aproximadamente. 

Considerando a variação interanual do índice de aridez apresentada, utilizou-se o teste 

de Mann-Kendall para avaliar a existência de tendência nos valores de AI ao longo do período 

entre 1981 e 2019. O teste foi, primeiramente, realizado para os valores centrais de cada bioma.  

Os resultados para relativos à tendência de variação na média e mediana do AI podem ser vistos 

nas Tabela 4.4 e Tabela 4.5, onde os biomas e valores sinalizados em negrito mostram aqueles 

que apresentaram tendência, ou seja, p-valor menor que 0,05. Ressalta-se que o sinal da 

“estatística S” representa a direção da tendência, ou seja, valores positivos mostram tendência 

à aumento e negativos, à diminuição. 

 

Tabela 4.4 – Resultados do Mann-Kendall para a média do AI 

Bioma p-valor Estatística “S” 

Amazônia 0,26 -95 

Caatinga 0,24 -99 

Cerrado 0,13 -125 

Mata Atlântica 0,77 -25 

Pampa 0,65 -39 

Pantanal 0,40 -71 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 4.5 – Resultados do Mann-Kendall para a mediana do AI 

Bioma p-valor Estatística “S” 

Amazônia 0,04 -167 

Caatinga 0,48 -59 

Cerrado 0,04 -167 

Mata Atlântica 0,58 -47 

Pampa 0,68 -35 

Pantanal 0,33 -81 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto à média do índice de aridez, nenhum dos biomas apresentou tendência, visto 

que todos possuem p-valor maior do que o intervalo de confiança de 0,05. Contudo, ao se 

observar a mediana percebe-se que a Amazônia e o Cerrado mostram existência de tendência à 

diminuição do valor do AI, isto é, aumento da aridez entre 1981-2019. Salienta-se que em 

ambos os biomas foi verificado nichos de coeficiente de variação nas faixas mais altas da Figura 

4.9, mas que no bioma Caatinga, onde os maiores CV do AI foram encontrados, não é possível 

afirmar a existência de tendência. 
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Posteriormente, o teste de Mann-Kendall foi realizado em relação aos valores de 

dispersão: amplitude interquartil (IQR) e desvio padrão. Os resultados estão, respectivamente, 

nas Tabela 4.6 e Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.6 – Resultados do Mann-Kendall para o IQR do AI 

Bioma p-valor Estatística “S” 

Amazônia 0,66 37 

Caatinga 0,01 -217 

Cerrado 0,04 -167 

Mata Atlântica 0,65 39 

Pampa 0,65 39 

Pantanal 0,68 35 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 4.7 – Resultados do Mann-Kendall para o desvio padrão do AI 

Bioma p-valor Estatística “S” 

Amazônia 0,07 149 

Caatinga 0,02 -195 

Cerrado 0,02 -195 

Mata Atlântica 0,53 53 

Pampa 0,79 23 

Pantanal 0,55 51 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os biomas que apresentaram p-valor menor do que 0,05 foram a Caatinga e o Cerrado, 

para o IQR e desvio padrão. Desses, em ambas as medidas de dispersão, a Caatinga e o Cerrado 

assumiram valores de estatística S negativos, mostrando tendência à diminuição do IQR, 

mostrando uma proximidade maior dos valores de AI nos pontos do bioma. 

Percebe-se, então, que de maneira geral os únicos biomas que apresentaram alguma 

forma de tendência nos dados do AI foram a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Para o primeiro 

observa-se tendência somente em valor central, enquanto no Cerrado a tendência é tanto para 

os centrais quanto de dispersão. Na Caatinga, apenas os valores de dispersão apresentam 

tendência significativa. 

 

4.2.2 Maximum Climatological Water Deficit  

Além da análise espacial do MCWD médio para cada local, a fim de analisar a variação 

temporal do MCWD, calculou-se os MCWD anuais médios nos biomas, para todo o período 
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estudado, de modo a encontrar o valor mais negativo – ou seja, o maior déficit – durante um 

ano climatológico.  

Os resultados das médias interanuais nos biomas podem ser visualizados na Figura 

4.10. 
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Figura 4.10 – MCWD médio anual (1981-2019) nos biomas brasileiros 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Percebe-se que, através da Figura 4.10, para todos os biomas, a média do MCWD 

anual de todos os pontos dos seus domínios é flutuante. Embora em sua maioria os pontos 

anuais apresentem certa “hierarquia” no que diz respeito à ordem de grandeza dos valores para 

cada bioma, – com os menores déficits (valores mais próximos de zero) no Pampa, seguido pela 

Amazônia e Mata Atlântica (que possuem valores muito próximos) – os valores não são 

constantes.  

Com resultados indicando um déficit médio maior do que o dos outros biomas 

supracitados tem-se, em seguida, o Pantanal e o Cerrado, sendo que no último há menos 

flutuações anuais do que no primeiro. Na Figura 4.10 um ponto que chama atenção é o fato de 

a Caatinga ter suas médias localizadas muito abaixo de todos os outros biomas, com valores 

variando entre -650 e -1.150 mm/ano. Evidencia-se que a Caatinga é também, dentre todos, o 

bioma o menor índice de aridez (ou seja, mais árido), então, já era esperado que o maior déficit 

hídrico estivesse também concentrado neste bioma. 

Calculou-se, ainda, o coeficiente de variação do MCWD anual considerando o período 

entre 1981 e 2019, para todo o território brasileiro, conforme pode ser visualizado na Figura 

4.11. 
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Figura 4.11 – Coeficiente de variação anual do MCWD 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

É possível perceber que, embora concentradas em locais menores, existem áreas com 

coeficientes de variação (CV) maiores do que 100%, o que significa que o desvio padrão excede 

a média no local. Nota-se, então, que além da média para todo bioma ser variável no período, 

como mostrado na Figura 4.10, a variação também pode ser vista em diferentes parcelas da 

extensão dos biomas. 

A região nordeste a Amazônia apresenta a maiores variações de todo o período, com 

locais atingindo um CV maior do que 600%. Similarmente, o sul da Mata Atlântica, próximo a 

sua transição com o Pampa também mostra coeficientes maiores do que 100%. 

Outras regiões como a Caatinga, contrariamente do que visto com o coeficiente de 

variação do índice de aridez, indica pequenas variações temporais, assim como também pode 

ser visto na porção central do Brasil, no Cerrado. Ainda, toda a extensão da costa leste do país 
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mostra coeficientes de variação em torno de 20%, adquirindo valores um pouco maiores para o 

sul.  

De modo geral, o comportamento do coeficiente de variação do MCWD é diferente 

daquele do AI apresentado anteriormente, visto que o último possui valores máximos em torno 

de 45%, enquanto para o MCWD ultrapassa-se 100% em diversas partes do território brasileiro, 

sendo que os locais das maiores variações, em ambos os índices, não são os mesmos. 

Devido à presença de muitas flutuações anuais e de altos coeficientes de variação, com 

o intuito de verificar se existe algum tipo de tendência na série temporal do MCWD, optou-se 

por aplicar o teste Mann-Kendall conforme descrito anteriormente. O teste foi aplicado aos 

valores centrais da série e aos valores correspondentes à dispersão espacial, em cada bioma. Os 

resultados do teste são o p-valor, que caso seja menor do que 0,05 define a existência de 

tendência, e a estatística “S” que demonstra tendências à diminuição, caso possua valores 

negativos ou aumento; valores positivos. 

As Tabela 4.8 e Tabela 4.9 apresentam os resultados para o teste de tendência aplicado 

aos valores centrais da série, média e mediana, respectivamente, para cada bioma.  

 

Tabela 4.8 – Resultados do Mann-Kendall para a média do MCWD 

Bioma p-valor Estatística “S” 

Amazônia 0,01 -213 

Caatinga 0,29 -89 

Cerrado 0,00 -241 

Mata Atlântica 0,17 -115 

Pampa 0,56 49 

Pantanal 0,04 -173 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 4.9 – Resultados do Mann-Kendall para a mediana do MCWD 

Bioma p-valor Estatística “S” 

Amazônia 0,06 -159 

Caatinga 0,53 -53 

Cerrado 0,00 -314 

Mata Atlântica 0,18 -113 

Pampa 0,48 59 

Pantanal 0,01 -203 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Os resultados com marcação em negrito dizem respeito aqueles que apresentam p-

valor menor do que 0,05 e, por isso, significam que a hipótese nula pode ser descartada, 

significando que os valores apresentam tendência.  

Desta forma, observa-se que tanto para a média quanto para a mediana, os biomas 

Cerrado e Pantanal apresentam tendência significativa. Em ambos os biomas e testes, os valores 

da estatística S são negativos, mostrando que existe uma tendência à diminuição da média e da 

mediana dos valores do MCWD anuais nos biomas. Ou seja, significa que o déficit hídrico 

médio para todo o bioma tende a aumentar durante o período entre 1981 e 2019. 

O único outro bioma que apresentou um resultado de p-valor indicativo de tendência 

monotônica de diminuição foi a Amazônia e isso aconteceu somente para o teste com o valor 

médio – embora o p-valor do teste para a mediana esteja muito próximo do intervalo de 

confiança (0,05) 

Após, realizou-se os testes referentes aos valores de dispersão: amplitude interquartil 

(IQR) e desvio padrão. Os resultados estão, respectivamente, nas Tabela 4.10 e Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.10 – Resultados do Mann-Kendall para o IQR do MCWD 

Bioma p-valor Estatística “S” 

Amazônia 0,92 9 

Caatinga 0,04 -167 

Cerrado 0,70 -33 

Mata Atlântica 0,16 117 

Pampa 0,22 103 

Pantanal 0,63 -41 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 4.11 – Resultados do Mann-Kendall para o desvio padrão do MCWD 

Bioma p-valor Estatística “S” 

Amazônia 0,18 113 

Caatinga 0,01 -211 

Cerrado 0,73 -29 

Mata Atlântica 0,63 41 

Pampa 0,37 75 

Pantanal 0,32 -83 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim como nas tabelas dos testes para as medidas centrais do MCWD, os biomas que 

apresentaram os resultados dos testes com os valores de dispersão com p-valor menor do que 

0,05 são marcados em negrito. Percebe-se que, no teste com os valores do IQR e com o desvio 
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padrão, o único bioma que obteve um p-valor que aponta presença de tendência na série foi a 

Caatinga. Para ambas as medidas de dispersão, a estatística S foi negativa, mostrando tendência 

a diminuir o valor do IQR e do desvio padrão do MCWD ao longo do período. Isto significa 

que mesmo que as médias e medianas não apresentem tendência, a variação espacial de MCWD 

dentro do bioma Caatinga tende a diminuir, ou seja, a distribuição de MCWD dentro da 

Caatinga ficou mais homogênea entre 1981 e 2019. 

Quanto aos outros biomas ainda não mencionados, ou seja, a Mata Atlântica e o 

Pampa, nenhum dos testes utilizando Mann-Kendall apresentaram p-valor menor do que 0,05, 

indicando que se pode concluir que não apresentam tendência. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao analisar as médias anuais de precipitação e evapotranspiração potencial percebe-

se que são muito variáveis ao longo da extensão do território brasileiro e que os valores mais 

extremos de ambas são contrários: tem-se as menores demandas evaporativas onde a 

precipitação média é máxima; como por exemplo no nordeste e noroeste da Amazônia, 

enquanto o oposto acontece na Caatinga. Em biomas de grande extensão e que possuem zonas 

de transição com outros biomas, como o Cerrado, nota-se que o comportamento das médias 

anuais de precipitação e evapotranspiração potencial não é homogêneo na sua extensão; e sim, 

varia de acordo com as características do bioma com o qual faz fronteira. 

Avaliando a distribuição espacial do AI e do MCWD nos biomas brasileiros, observou-

se que o comportamento dos índices climáticos é muito similar ao das médias das variáveis 

supracitadas. Partes do nordeste e noroeste da Amazônia representam os AI mais úmidos, 

enquanto a Caatinga é o único bioma que mostrou-se árido. Além disso, o Cerrado apresenta 

também grande variação na sua extensão, mostrando-se úmido de modo geral, mas com valores 

próximos à classificação árida em zona de transição com a Caatinga. Comparando-se com o 

MCWD, o comportamento se repete: na Amazônia tem-se o menor déficit climático do Brasil 

e a Caatinga o maior. 

Observou-se que a Mata Atlântica mostra um comportamento muito similar ao da 

Amazônia no que diz respeito aos dois índices climáticos. Através da correlação entre o AI e o 

MCWD é possível perceber que, de forma geral, existe compatibilidade entre os regimes 

hídricos dos dois. Junto à Amazônia e à Mata Atlântica nos menores déficits hídricos está o 

Pampa, com MCWD médio do período todo ainda menor do que os primeiros dois.  

É importante ressaltar, também, que os intervalos representados pelos valores 

medianos do AI e MCWD mostram faixas de AI vs. MCWD compartilhadas entre diferentes 

biomas. Na região em que o índice de aridez está próximo de 1,20 e o MCWD perto de -

400mm/ano, é possível identificar que pontos do Cerrado, Amazônia, Pantanal, Pampa e Mata 

Atlântica apresentam o mesmo regime hídrico de funcionamento. 

Assim, através da comparação espacial entre os índices climáticos observa-se que as 

características hídricas dos biomas, especialmente os de maior extensão, ultrapassam suas 

fronteiras e relacionam-se com os outros biomas, mostrando que, muito mais do que análises 

de índices específicos para cada bioma é necessária a avaliação dos dois índices climáticos e 
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dos nichos formados pela relação entre os dois para determinar, por exemplo, como as plantas 

respondem potencialmente a períodos de secas anômalas.. 

Quanto à análise do padrão temporal dos dois índices climáticos, tem-se que a Caatinga 

foi o único bioma que apresentou tendência à homogeneização espacial para ambos os índices, 

mostrando que mesmo que seus valores centrais não caracterizem existência de tendência 

monotônica, os valores de MCWD e AI tendem a ser mais homogêneos dentro do bioma, isto 

é, há tendência em ocorrer uma aridificação e distribuição das secas intensas mais homogêneas 

neste bioma. No Cerrado e na Amazônia, a avaliação da tendência mostra aumento tanto do 

déficit hídrico sazonal quanto do anual durante a série estudada. Para o Pantanal, não é possível 

afirmar existência de tendência quanto ao déficit hídrico anual, mas percebe-se que a 

intensificação dos períodos de seca tende a acontecer. 

Os resultados da análise temporal, para todos os biomas em que os testes de tendência 

foram significativos, indicam que o déficit hídrico sazonal aumentou durante as quase quatro 

décadas estudadas. Enquanto na Caatinga os valores traduzem uma aridificação mais 

homogênea do bioma, no Cerrado, no Pantanal e na Amazônia as estações secas apresentam 

um aumento de intensidade, indicando alterações sazonais nos regimes hídricos e, 

consequentemente, possível necessidade de resposta adaptativa da cobertura vegetal local. 

Assim, ressalta-se que os regimes hídricos de funcionamento observados nesta pesquisa podem 

ser modificados devido à tendência à alterações na disponibilidade de água e energia nos 

biomas, o que pode ocasionar em um deslocamento da localização dos pontos dos biomas 

apresentados no plano AI vs. MCWD. 
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