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Qual era o propósito geral: 
1) Compreender os riscos da variabilidade e das 
mudanças climáticas atuais para a sociedade, 
2) Prever os impactos de longo prazo das mudanças 
climáticas no Brasil e, 
3) Ajudar os tomadores de decisão e a sociedade em 
geral a escolher caminhos sustentáveis para o nosso 
futuro, para que medidas de adaptação eficazes sejam 
projetadas e adotadas e políticas de mitigação sejam 
implementadas com sucesso.
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Este projeto integra o núcleo do 1º eixo do programa 

de pesquisa do INCT para Mudanças Climáticas: 

- A base científica das mudanças ambientais globais;
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Motivação 1o ano

- As tendências climáticas projetadas por modelos para os 
extremos de chuva até o final do século XXI são 
consistentes com as tendências observadas? 
- Quais as principais mudanças observadas nos extremos 
de chuvas nas grandes cidades brasileiras nos últimos 60 
anos? 
- Essas mudanças observadas e projetadas serão devidas 
às atividades humanas (urbanização) ou à variabilidade 
natural do clima?
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Resultados Gerais do 1o ano
- Três MCR (Eta CCS, RegCM3 e HadRM3P) aninhados 
no MCG HadAM3P (A2 - 2070/2100): 
a) aquecimento de até 6°C a 8°C nos trópicos. 
b) aquecimento mais intenso para a faixa de 5°S-15°N. 
c) o aquecimento para o sul da AS, são de 2°C a 4°C - 
verão  e 3°C a 5°C - inverno. 
d) Aumento na precipitação na costa noroeste do Peru-
Equador, e no Sudeste da América do Sul, e diminuição na 
Amazônia Oriental e Nordeste do Brasil. 

As tendências climáticas projetadas por modelos para os extremos de chuva 
até o final do século XXI são consistentes com as tendências observadas? 
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e) foi detectado que, na cidade de SP, os eventos extremos 
de chuva (> 50 mm/dia) têm se tornado mais frequentes/
intensos desde 1960, mais devido aos efeitos da 
urbanização/da mudança do clima.

Fonte: estação Meteorológica do 
IAG; análise: Julia Reid, INPE
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Oeste (Raposo Tavares e BR 116), entre altitudes que vão de 720 metros 
(Raia Olímpica da USP) a aproximadamente 800 metros, por outro lado, 
está dentro de uma unidade climática privilegiada pelo verde. Lá estão, 
principalmente, bairros de alta renda como Cidade Jardim e Morumbi, 
onde as áreas com arborização propiciam microclimas mais amenos. As 
árvores presentes nessa região removem parte do monóxido de carbono 
e dos particulados emitidos pelo tráfego de veículos. O recuo de casas, 
áreas comerciais e institucionais em relação às grandes artérias produz o 
benefício adicional do aumento da ventilação e prevenção da formação 
de bolsões de ar parado. 

tropolitana é composta por um mosaico de temperaturas de superfície 
diferenciadas como o município de São Paulo. Os mesmos fenômenos 
que caracterizam os mesoclimas urbanos existem em menor escala es-
palhados por toda a região – ilhas de calor, inversões térmicas localiza-
das, bolsões de poluição e diferenças locais nos comportamentos dos 
ventos. 

O QUE VAI MUDAR
A Região Metropolitana de São Paulo, que já sofre todo verão com en-

chentes, pode sofrer um aumento do número de dias com fortes chuvas 
até o final do século. Estudos preliminares sugerem que, entre 2070 e 2100, 
uma elevação média na temperatura da região de 2° C a 3° C poderá 
dobrar o número de dias com chuvas intensas (acima de 10 milímetros) 
na capital paulista. 

Totais de chuvas acima de 30 mm em um dia, porém, têm potencial 
para causar enchentes e inundações graves. Totais de chuvas acima de 
50 mm/dia, praticamente inexistentes antes da década de 50 do século 
passado, ocorrem comumente de duas a cinco vezes por ano na cidade 
de São Paulo. A crescente urbanização das periferias atuando em sinergia 
com o aquecimento global projeta que eventos com grandes volumes de 
precipitações pluviométricas irão ocorrer com mais frequência no futuro, 
abarcando cada vez uma maior área geográfica da RMSP.  

A Zona Norte ou além Tietê, ali-
nhada estruturalmente pelo Vale 
do Tietê, recebe permanentemente 
influências dos maciços serranos 
da Cantareira e do Jaraguá. Esse 
extenso divisor de águas das ba-
cias do Tietê – Juqueri (900 a 1.000 
metros) e seu bloco de terras eleva-
das melhoram a dispersão dos po-
luentes e alteram os fluxos atmos-
féricos nos transportes verticais e 
horizontais na proximidade do solo. 

De modo geral, a Região Me-

FIGURA 1: Eventos 
de chuvas intensas 
em São Paulo poe 
décadas (1933-
2009).

FONTE: Estação 
Meteorológica do 
IAG-USP; análise: 
Julia Reid, INPE.
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Quais as principais mudanças observadas nos extremos de 
chuvas nas grandes cidades brasileiras nos últimos 60 anos? 



Total
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Resultados 72

No inverno e primavera (Figura 3.20k), a LAR teve máximos secundários de menor 

dimensão, mas com densidade similar, próxima a latitude de 40°S. 

 

Figura 3.19 – Densidade anual de ciclones para o período 1975 –  1989: (a) NCEP com 10  -1,0x10-5s-1, 
(b) HadAM3 com 10  -1,0x10-5s-1, (c) RegCM3 com 10  -1,0x10-5s-1, (d) NCEP com 10  -2,5x10-5s-1, (e) 
HadAM3 com 10  -2,5x10-5s-1 e (f) RegCM3 com 10  -2,5x10-5s-1. 

(a) (d)

(b) (e) 

(c) (f)

Resultados 90

 

Figura 3.28 – Densidade anual de ciclones do RegCM3: (a) cenário B2 no período 2071 – 2085, com 10  
-1,0x10-5s-1, (b) cenário A2 no período 2071 – 2085,  com 10  -1,0x10-5s-1, (c) cenário B2 no período 
2071 – 2085, com 10  -2,5x10-5s-1 e (d) cenário A2 no período 2071 – 2085, com 10  -2,5x10-5s-1. 

O cenário B2 (Figuras 3.29a-d) mantém o padrão espacial da densidade de 

ciclogêneses semelhante ao clima presente (Figuras 3.20c,f,i,l) no outono e inverno. No 

entanto, maiores diferenças ocorrem no litoral da Argentina durante o verão pois a 

região ciclogenética desloca-se para Sul. A região ciclogenética LBR, no B2, mostra 

menor densidade que no período 1975 – 1989 do inverno ao verão. A LUR apresenta 

maiores densidades que no clima presente durante o inverno e primavera e menores 

densidades no outono. As maiores diferenças em relação ao presente (1975 – 1989) 

ocorreram no litoral sul da Argentina. Esta região mostra maiores dimensões horizontais 
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Reduções são mais evidentes para ciclones inicialmente intensos

Fonte: Kruger, 2009

Essas mudanças observadas e projetadas serão devidas às atividades 
humanas (urbanização) ou à variabilidade natural do clima?
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Motivação 2o ano

- Circulação atmosférica poderia afetar a variabilidade 

interdecadal de clima e de eventos extremos na região 

amazônica?

- Existe alguma tendência ou mudança nas frequências e 
intensidades de descargas elétricas no Brasil associadas ao 
aquecimento global nas grandes cidades?
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Resultados Gerais do 2o ano

two records since 1902. The warming the tropical North
Atlantic exhibits an inter‐decadal SST trends.
[9] It is noted that the negative rainfall trends in the dry

season precipitation in both northern and southern Amazo-
nia are consistent with surface warming in the tropical North
Atlantic, as well as a weakening in the moisture transport
from the tropical North Atlantic. The tropical Atlantic was at
least 1.5–2°C above average all year long, which is much
higher than in other drought years. Such changes in rainfall,
even during the dry season, have impacts on the hydrology
of the region. Thus, minimum water levels in Manaus and
Óbidos also show a negative trend, consistent with the
reduction of dry season precipitation in both sections of the
basin. To rule out the possibility of decreasing water levels
at Manaus and Óbidos being due to river bed erosion, the
discharge series of the Amazon River at Óbidos and of the
Madeira River (the most important southern tributary) at
Fazenda Vista Alegre were also analyzed (data not shown).

4. Changes in the Dry Season?

[10] The role that the dry season rainfall plays in the
hydrology of the region becomes an important issue in terms
of climate feedbacks, since it may affect the onset of the
following rainy season. Besides this, levels and discharge of
many rivers in Amazonia were at their lowest values, which
combined with drier air conditions caused strong impacts
on the population, such as mobility because the dry‐out of
floodplain lakes, increasing fish mortality due to hypoxia.
Drier air conditions plus higher surface air temperatures
during austral spring and winter favored a larger number of
forest fires in September 2010 (about 200% higher as
compared to September 2009‐www.cptec.inpe.br).
[11] Cox et al. [2008] found that dry season precipitation

(July‐October JASO) was correlated with the variability in
the tropical Atlantic meridional SST gradient. Therefore, to
understand the Amazonian droughts during the dry season,

our analysis focused on the effects of the Atlantic SST
anomalies on the JASO season. The droughts of 2005 and
2010 were both examples of dry‐season rainfall strongly
influenced by the tropical Atlantic north‐south SST gradient
all year long, although the wet season of 2010 was affected
by El Niño.
[12] Following Xavier et al. [2002], a decadal analysis

using 5 levels of percentiles from very wet to very dry was
performed for the southern Amazonia region during the wet
and dry seasons (see Table S1 of the auxiliary material). For
the whole period (60 years), the frequency of dry or very dry
events increases in southern Amazonia during the dry season.
This result was also verified for northern Amazonia (not
shown), although not as clearly. Furthermore, no noticeable
long‐term change is found in dry or very dry events during the
wet seasons in both sections of the Amazon, even though
there is a pronounced decadal variability.
[13] In order to identify possible changes in the dry season

length, we use the GPCC monthly data from 1951 to 2010,
as well as the number of consecutive dry months, delimited
by a maximum monthly rainfall of 100 mm, a threshold
generally used as a criterion to identify dry months in
Amazonia [Sombroek, 2001]. Previous studies of Amazo-
nian rainfall have described rainfall variability, but very few
provide an integration of all dry months in terms of the
length, strength and regularity of the whole dry season, for
both observed and projected rainfall [Malhi et al., 2008].
Figure 2 shows a Hovmoller diagram with the distribution of
monthly rainfall in southern Amazonia from GPCC data for
1951–2010. The isohyets of 100 mm/month, considered the
indicator of the dry season, are shown by the bold black line.
Figure 2 shows that during the 1950s and 1960s, the dry
season was longer, suggesting a late demise of the dry
season and possibly a late onset of the rainy season. In the
middle 1970s, during the climate shift, the dry season was
shorter. Since the 1990s, there has been a tendency for a late

Figure 2. Hovmoller diagram of monthly rainfall from 1951 to 2010 for southern Amazonia. Units are in mm/month. The
100 mm/month isohyet is marked in bold and is an indicator of dry months, after Sombroek [2001].
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Circulação atmosférica poderia afetar a variabilidade interdecadal de 
clima e de eventos extremos na região amazônica?

Chuva mensal na região do Sul da Amazônia (1951-2010). A isolinha de 100 mm/
mês (negrito) determina um mês seco. As linhas vermelhas indicam a estação seca. 
Pode-se observar que desde 1975 a estação chuvosa esta variando em 
aproximadamente um mês, e as causas estão associadas à variabilidade 
interdecadal de Clima e ao maior aquecimento observados desde meados de 1970.

Fonte: Marengo et al, 2011
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demise of the dry season. Moreover, during the last 5 years,
the dry seasons have become longer, with early onset and
late demises, exemplified by the conditions in 2010.
[14] Changes in precipitation, particularly during the dry

season, are probably among the most critical determinants of
the climatic fate of the Amazon. Indeed, the slight increase
of dry and very dry events in the whole Amazon region, and
in the length of the dry season, particularly in southern
Amazonia (Figure 2), are consistent with observed changes
in southern Amazonia from 1970–99, and with downward
trends in the river data at Manaus and Óbidos (Figure 1).

5. Hydrological Analysis of the Drought of 2010
and Other Drought Events

[15] In order to determine if the trend detected in the
minimum annual water levels at Manaus after the 1970s
appears in other statistics of the series, an analysis of trends
in water levels associated with different levels of probability
was carried out. For each year of the Manaus series, the
water level duration curve from daily river data was deter-
mined. The water level duration curve is a cumulative fre-
quency curve that provides the probability, expressed here
as a percentage, of specified water‐levels being equaled or
exceeded. Figure 3 shows the time series at Manaus of the
annual minimum level and the value for which there is a
75% probability of exceedance (referred to as P75), ex-
tracted from the annual water level duration curve. Visual
and numerical analysis indicates that the trend observed for
the minimum water levels cannot be detected for values at
P75 or lower exceedance probability levels. In other words,
the trend observed in Figure 1 in Manaus and Óbidos series
can be detected only for very low water levels (and conse-
quently discharge), at the tail of the statistical distribution:
the negative trend observed for the minimum water levels
becomes evident for values for which there is a 80% prob-
ability of exceedance, and increases gradually for higher
exceedance probabilities (data not shown). In an annual

average, these values have low weight, which explains why
statistical trend analysis detects no changes in the annual
mean water level series. Considering that most of the annual
discharge is a consequence of the wet season rainfall, which
does not show significant trends, changes in the dry season
shown in Figure 2 affect river discharge only marginally.
The annual water balance demonstrates that with the gradual
increase of rainfall at the end of the dry season, there is a
slight recovery of discharge and basin storage in October
(see auxiliary material). Therefore, the demise of the dry
season identified in Figure 2 seems to be influencing the
recovery of river discharge late in the dry season, when river
water levels are very low.

6. Discussions and Conclusions

[16] An analysis of the climate situation indicates that the
drought of 2010 was unique, and that changes in circulation
regimes leading to the drought were associated with the
warming of the tropical North Atlantic, which was even
warmer than in the previous drought of 2005. The warming
in the tropical North Atlantic during 2010 was the strongest
of the whole 1903–2010 period, and was at its highest
during March‐May, which is the season when the mean
climatological position of the ITCZ is over central and
eastern Amazonia, and this forced the ITCZ to be located
anomalously northward displaced of its climatic position, by
about 5°.
[17] Changes in precipitation have been detected particu-

larly in the dry season in both northern and southern
Amazonia, while no noticeable change has been observed in
the wet season precipitation. The slight increase of dry and
very dry events in the whole Amazon region, and particu-
larly in southern Amazonia during the dry season is con-
comitant with an increase in the length of the dry season.
These changes have impacted the recession of major rivers
of the Amazon Basin, explaining downward trends of low
water levels. The identified changes fit in the category of

Figure 3. (top) Time variation of minimum water level (Minimum) and values at the 75% exceedance probability level
(P75) of the Negro River at Manaus Harbor. (bottom) Time variation of the difference between values at the 75% excee-
dance probability level and minimum water levels (P75 – Min).

MARENGO ET AL.: DROUGHT AMAZON 2010 L12703L12703
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Circulação atmosférica poderia afetar a variabilidade interdecadal de 
clima e de eventos extremos na região amazônica?

Os impactos das secas da Amazônia se manifestam claramente nos níveis dos Rios 
da Amazônia. Os níveis do Rio Negro (Manaus) apresenta uma queda nos níveis 
mínimos, assim como nos valores de probabilidade de exceder 75% do Rio Negro. 
Isso reflete a importância da variabilidade interanual e decadal do clima na Amazônia 
observada nos volumes de chuva e vazão minimas dos rios.

Fonte: Marengo et al, 2011



12

PDO (+)Diagrama conceitual 
das anomalias 
observadas  durante 
ENOS - PDO. 
 

A seta verde indica o fluxo 
associado ao transporte da 
umidade meridional dos 
trópicos para os 
subtrópicos. 

Fonte: Silva et al, 2011.

Circulação atmosférica poderia afetar a variabilidade interdecadal de 
clima e de eventos extremos na região amazônica?
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- Desenvolvimento do Estimador de Densidade de 
Descargas Elétricas Atmosféricas (EDDA), a ser utilizado 
como indicador de atividade convectiva: utiliza como 
entrada os dados adquiridos do RINDAT (Rede Nacional 
Integrada de Descargas).
- Estudo de dados de descargas elétricas e avaliação de sua 

relação com TSM dos oceanos Atlântico e Pacífico, sendo 
este último relacionado com eventos ENOS.

Existe alguma tendência ou mudança nas frequências e intensidades de descargas 
elétricas no Brasil associadas ao aquecimento global nas grandes cidades?
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Motivação 3o ano
- Há tendência ou mudança nas frequências e intensidades 

de descargas elétricas nas grandes cidades?

- É possível usar a densidade de descargas elétricas 

atmosféricas para detecção da atividade convectiva severa

na ausência de radares meteorológicos?

- Há tendência na frequência/intensidade de bloqueios 

atmosféricos em cenários de mudanças climáticas?
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Motivação 3o ano

- A variabilidade local/global da circulação atmosférica 

poderia afetar a variabilidade interdecadal de clima e de 

eventos extremos na região amazônica?

- Como a Célula de Hadley poderá ser alterada em 

cenários futuros do clima, quando a atmosfera estiver mais 

aquecida, e qual seu impacto no clima da América do Sul?
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Resultados Gerais do 3o ano

Figura 1:  Localização de mortes por relâmpago no Brasil de 2000 a 2009, e em destaque o estado de São Paulo. Regiões em 
branco não relataram fatalidades durante o período (Adaptado: Cardoso et al 2013).

- 10 anos de dados de mortes por descargas elétricas. Maiores 
taxas por milhão por ano: Tocantins (4,6) e Mato Grosso do 
Sul (4,3). Brasil (0,8), países desenvolvidos (0,2). 

B r a s i l : m a i o r 
percentagem da 
p o p u l a ç ã o 
e n v o l v i d a e m 
atividades rurais 
(cerca de 35%) 
em comparação 
a o s p a í s e s 
desenvolvidos. 

Há tendência ou mudança nas frequências e intensidades de 
descargas elétricas nas grandes cidades?
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Evolução de dias de tempestades e 
temperatura em São Paulo, Brasil

[18] FigureF7 7 shows the correlation between the monthly
values of thunderstorm days for two different stations in
São Paulo (Congonhas and Guarulhos) 15 km apart for the
period from 1951 to 2009. The linear correlation is signifi-
cant at the 1% significance level, indicating the representa-
tiveness of this variable for the region.
3.2.1.2. The Entire Period Since the 19th Century
[19] Monthly thunderstorm days for the city of São Paulo

are available since 1887 with a gap in 1922 to 1950 from a
station located in the “Patio do Colégio” station in

Figure 2. Q8Annual average lightning flash density for 10 km spatial resolution observed by the RINDAT
network in the southeast region of Brazil from 1999 to 2009.

Figure 3. Thunderstorm days in the city of São Paulo
observed and estimated by RINDAT from 1999 to 2006
for three different distances around the observation site:
5, 10, and 15 km.

Figure 4. Time series of monthly thunderstorm day for
São Paulo after 1951.

Figure 5. Time series of annual thunderstorm days in the
summer for São Paulo after 1951, indicating a significant
positive trend.
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downtown São Paulo. However, from 1887 to 1921 data are
available only as monthly averages for a group of years,
without standard deviations. To compare these data with
more recent data, recent data were grouped in periods to
reduce random variations and keep similar significance for
each data point in a time series. The series is shown in
Figure F88, where average monthly thunderstorm day data
are shown for four specific periods. The monthly average
number of thunderstorm days shows a significant positive
trend in the summer (January to March), with a maximum
variation from the second to the third periods, which coin-
cide with the maximum growth of the city as evident in the
variation of the area of the city in Figure 1c and the variation
of the population in Table T11. The difference in the thunder-
storm days in the summer between the second and the third
periods is significant at the 5% significance level and be-
tween the second and fourth periods at the 1% significance
level. No statistically significant variations at the 5% signif-
icance level were found in other seasons, although an in-
crease has been observed in the spring (from 22 September
to 21 December) in the last period compared to the previous
periods. It is difficult to say if this fact has a physical inter-
pretation or it is a result of a statistical limitation related to
the lower occurrence of thunderstorms in other seasons than
summer.
[20] Table 1 shows the time evolution of the average sur-

face temperature measured in the same station where thun-
derstorm day data were collected, average population during
the period computed fitting the available data to a polyno-
mial curve and average annual number of thunderstorm
days, for the same periods indicated in Figure 8. The periods
were chosen takning into account the limitations in the
data before 1951 and dividing the period after 1951 in a

(b)

(a)

Figure 6. Linear regression between (a) the average annual
surface temperature versus annual population for some spe-
cific years (see text for details) and (b) average annual number
of thunderstorm days versus average annual surface tempera-
ture for São Paulo after 1951.

Figure 7. Correlation between the monthly values of thun-
derstorm days in two different stations in São Paulo
(Congonhas and Guarulhos airports) for the period from
1951 to 2009 showing a very significant linear correlation.
The dashed line indicates the line with slope equal to 1.

Figure 8. Average monthly thunderstorm day data for four
specific periods for the city of São Paulo.

Table 1. Time Evolution of the Average Surface Temperature,
Average Population, and Average Annual Number of Thunderstorm
Days for the City of São Paulo, for the Same Periods Indicated in
Figure 4

Period Temperature (C) Population (in Million) Annual TD

1887–1921 17.8 0.3 60
1951–1964 18.5 2.5 63
1980–1996 19.7 8.6 76
1997–2009 20.3 10 84
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Regressão linear entre (a) Média anual da 
temperatura em superfície x população anual.
(b) número anual médio de tempestades x 
temperatura em superfície após 1951. 

Fonte: Pinto et al, JGR, 2013

É possível usar a densidade de descargas elétricas atmosféricas para detecção da 
atividade convectiva severa na ausência de radares meteorológicos?
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Tempestades no Rio de Janeiro (1850 - presente) 

Tempestades apresentaram uma 
tendência de  aumento no RJ na última 
década devido a tendência positiva na 

TSA (SSTs no box 30°W - 10°E, 20°S - 0). 

Pinto et al, JGR, 2013

between these indices and thunderstorm days for the period
after 1951. The results of this analysis indicate that there is
no significant correlation between SOI and TSA and thun-
derstorm days. On the other hand, while ENSO phenomena
exhibit alternately periods of El Niño and La Niña almost
randomly, TSA has presented a significant positive trend
of 0.6! comparing the average values for the 1997–2009
and 1951–1964 periods, as indicated in FigureF22 22. The trend
is coincident with the positive trend in thunderstorm days in
São Paulo and Campinas. However, the absence of a positive
trend in the thunderstorm days in Rio de Janeiro after 1950
make this coincidence probably fortuitous or, at least, indicate
that the influence of TSA on the thunderstorm days in the three
cities is less relevant than the influence of other aspects, at
least if it is considered independently of other aspects.
[40] To investigate a possible relation of SOI and TSA

with the thunderstorm days in São Paulo, Campinas, and
Rio de Janeiro, and considering that TD has a strong
interannual variation with very low values outside the

summer periods, the average of monthly values of thunder-
storm days were calculated during the summer season corre-
sponding to two combinations of monthly values of SOI and
TSA: months with SOI> 2 and TSA> 0.4, which corre-
sponds to intense La Niña–like months with a significant
positive TSA anomaly; and months with SOI<"2 and TSA
"0.4, which corresponds to intense El Niño–like months
with a significant negative TSA anomaly. The choice of
these two combinations follows the assumption that we
might expect an intensification of the thunderstorm activity
in the southeast region of Brazil for the first and a decrease
for the second combination. Such an assumption is based
on the following physical arguments, which take into
account the response of the Hadley and Walker circulation
cells to SOI as discussed by Wang and Picaut [2004]. In
the first combination of indices (SOI> 2 and TSA> 0.4), a
large SOI corresponds to a weakening of the Hadley cell
(with a consequent increase of the cold fronts reaching the
southeast region), while a large TSA corresponds to an
intensification of local humidity convection facilitating the
local convection. Both situations tend to increase the thun-
derstorm activity in the tropical region. The opposite combi-
nation (SOI<"2 and TSA<"0.4) tends to produce the
contrary effect, that is, a decrease in the local convection.
For other combinations of large values of SOI and TSA,
the effects of SOI and TSA act in the opposite direction.
Table T44 shows the average of monthly thunderstorm days
for summer months (from 1 December—instead of 22
December—to 21 March to improve statistics) correspond-
ing to the two combinations mentioned above for the
three cities studied. There is a significant difference at the
1% confidence level in the values for the two combinations
for all cities.
[41] On the other hand, if the average of the monthly

values of thunderstorm days during the summer were calcu-
lated for the same different intervals of positive and negative
values of SOI and TSA in Table 4, but if they are considered
separately, that is, months with SOI >2 against months with
SOI<"2 and months with TSA> 0.4 against months with
TSA<"0.4, the differences are not significant even at the
5% significance level. The above results suggest that values
of SOI and TSA have a combined influence on the thunder-
storm days in the southeast region of Brazil. The same
significant variation occurs for São Paulo and Campinas, al-
though with a lower amplitude. Considering that the ENSO
phenomena has alternated periods of El Niño and La Niña
almost randomly, while the TSA has presented a significant
positive trend of 0.6! in temperature, the findings above
indicate that the thunderstorm activity in southeast Brazil
tends to increase in the incoming years.
[42] Finally, an investigation was carried out to identify

any correlation between TD values and other large-scale

Figure 21. Times series of (a) SOI and (b) TSA monthly
values for the period from 1951 to 2009.

Figure 22. Time series of TSA after 1951 indicating a posi-
tive trend as suggested by the 5-running average best fit curve.

Table 4. Averages and Error Bars (for 1% Significance Level) of Monthly Values of Thunderstorm Days for Summer (From 01 December to
21 March to Improve Statistics) Months Corresponding to Two Different Combinations of SOI and TSA Values From 1951 to 2009 for São
Paulo, Campinas and Rio de Janeiro, and the Ratio (Factor of Increase) Between the Values for the Two Different Conditions

Summer Months With São Paulo Campinas Rio de Janeiro

SOI> 2 and TSA> 0.4(28 cases) 15.1 +/" 2.1 15.1 +/" 4.5 6.3 +/" 2.9
SOI<"2 and TSA<"0.4(20 cases) 7.4 +/" 3.1 6.3 +/" 3.3 1.7 +/" 1.4
Factor of Increase 2.0 2.3 3.7
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Fonte: Pinto et al, JGR, 2013

É possível usar a densidade de descargas elétricas atmosféricas para detecção da 
atividade convectiva severa na ausência de radares meteorológicos?
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-Bloqueios atmosféricos modifica as condições meteorológicas. 
-Identificação e caracterização aumenta a previsibilidade dos 
modelos devido ao seu caráter persistente. 
- Os resultados preliminares mostram que para um cenário de clima 
futuro a aplicação de um índice de bloqueio indicou uma maior 
ocorrência de bloqueios no período de inverno.
- A variação entre o outono e primavera, assim como vários autores 
já indicaram, depende muito do tamanho da série de dados. Para a 
base de dados analisada, há uma forte tendência de indicar uma 
maior quantidade de dias bloqueados, que muitas vezes não chegam 
a caracterizar efetivamente todos os critérios de persistência de um 
bloqueio.

Há tendência na frequência/intensidade de bloqueios 
atmosféricos em cenários de mudanças climáticas?
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- Nos últimos dez anos têm destaque as mais intensas secas e 

inundações na história recente e as perspectivas desta situação 

continuar no futuro são ainda altas, mesmo tendo em conta as 

incertezas. 

- Pessoas vulneráveis que vivem nas margens dos principais 

rios amazônicos estão entre as mais afetadas por esses 

eventos extremos; mas os ecossistemas naturais da região são 

afetados também.

A variabilidade local/global da circulação atmosférica poderia afetar a variabilidade 
interdecadal de clima e de eventos extremos na região amazônica?
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Níveis dos rios são, talvez, 

a melhor maneira de 

avaliar riscos climáticos na 

bacia, particularmente as 

secas e inundações. 

Mínimo anual do nível do Rio Negro (Manaus 
1903–2012); (b) Rio Madeira (Vista Alegre 
-1967-2012) , e (c) descargas do Rio Amazonas 
(Óbidos 1970–2012). Ano com secas estão 
marcados.Fonte: Marengo et al,  2012

A variabilidade local/global da circulação atmosférica poderia afetar a variabilidade 
interdecadal de clima e de eventos extremos na região amazônica?



22

Advances in Meteorology 11

15N

10N

5N

5S

EQ

10S

15S

20S

25S

30S

35S

40S

45S

50S

55S

60S

90W 85W 80W 75W 70W 65W 60W 55W 50W 45W 40W 35W 30W

La
ti

tu
de

Longitude

0.4

0.2

0.2

0

0

!0.2

!0.2

!0.2

!1.2
!1

!0.4

!0.4

!0.6

!0.6

!0.8
!0.6
!0.4

90

95

99

(%
)

(a)

15N

10N

5N

5S

EQ

10S

15S

20S

25S

30S

35S

40S

45S

50S

55S

60S

90W 85W 80W 75W 70W 65W 60W 55W 50W 45W 40W 35W 30W

La
ti

tu
de

Longitude

90

95

99

(%
)

0.6

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4
0

!0.2

0.4

0.4

0.4

!0.2

!0.6
!0.6

!0.4

!0.4

0

0

0

0

0

11.21.41.6

0.6
0.8

(b)

15N

10N

5N

5S

EQ

10S

15S

20S

25S

30S

35S

40S

45S

50S

55S

60S

90W 85W 80W 75W 70W 65W 60W 55W 50W 45W 40W 35W 30W

La
ti

tu
de

Longitude

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2
0

0

0

0

0

0

!0.2

!0.2

!0.2

0.4

0.4

(c)

15N

10N

5N

5S

EQ

10S

15S

20S

25S

30S

35S

40S

45S

50S

55S

60S
90W 85W 80W 75W 70W 65W 60W 55W 50W 45W 40W 35W 30W

La
ti

tu
de

Longitude

!0.2

!0.2

!0.4

!0.4

0

0

0.2

0.4

0.2

(d)

Figure 8: Air temperature (K) at 925 hPa in JJA for: (a) anomaly for weak HC cases, (b) anomaly for strong HC cases. Correlation between
austral winter HCI and: (c) air temperature (K) at 925 hPa, (d) stationary wave geopotential height at 500 hPa. The contour interval is 0.2 K
in (a) and (b) and the statistically significant values at the 90%, 95%, and 99% levels according to a two-tailed Student’s t-test are shaded in
grey scale (see vertical bar). The contour interval is 0.2 in (c) and (d), and regions exceeding 95% significance level (> r = 0.349) are shaded.

 Uma CH fraca: inverno 
mais frio e chuvoso na 
região sudoeste da AS e 
mais brando e seco nos 
estados de Minas Gerais 
e Bahia. Um padrão 
oposto foi obtido quando 
a CH se fortalece. 

Temperatura do ar (JJA): a) anomalias fracas de CH e b) 
anomalias fortes de CH.

Com a atmosfera mais aquecida existe a possibilidade de mudanças 
no posicionamento da Célula de Hadley (CH) e, desta forma, 
afetando a circulação atmosférica de médias latitudes e o clima em 
geral. 
Fonte:  Freitas e Ambrizzi, 2012

Como a Célula de Hadley poderá ser alterada em cenários futuros do clima, quando a 
atmosfera estiver mais aquecida, e qual seu impacto no clima da América do Sul?
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Formação de recursos humanos

A formação de recursos humanos, sempre teve uma prioridade 
neste subprojeto.

O número de alunos vinculados ao projetos gerou um total de 34 
trabalhos de pós graduação entre mestrado e doutorado.
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