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RESUMO 

O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando uma área aproximada de 21% do 
território nacional. Dentre outros fatores, a pluviosidade favoreceu ao agro e ao hidro negócio, 
atividades dependentes do padrão climático da precipitação. No entanto, o bioma é complexo 
climatologicamente e a rede pluviométrica é escassa ou mal distribuída. Neste sentido, esta 
pesquisa procurou avaliar as estimativas de precipitação sobre o bioma Cerrado. Os principais 
resultados desta tese são: a) mediante a necessidade de se avaliar o padrão pluviométrico 
sobre o bioma Cerrado, constatou-se que as chuvas são originadas devido a fenômenos de 
tempo e clima que atuam sazonalmente, caracterizando a região por invernos secos, entre 
maio a agosto, e verões chuvosos, entre setembro a abril. Um déficit superior a -5,0 mm.mes-1 
é observado entre maio e junho, enquanto o excedente hídrico, no período chuvoso, pode 
chegar até 240,0 mm.mes-1; b) diante da complexidade pluviométrica observada no bioma, os 
testes estatísticos mostraram que a versão 7 do algoritmo se mostrou mais acurada para 
estimar a precipitação. E, quanto às regiões dos Estados inseridas no bioma, Goiás apresentou 
o maior valor quanto à correlação de Pearson, 0,99. As estimativas entre área e pixel 
mostraram que as estimativas por satélite estão de acordo com as observações. Considerando-
se a habilidade de estimativas quanto ao padrão anual e sazonal, as anomalias de precipitação 
reproduziram a variabilidade dos períodos secos e chuvosos. A estimativa para o ano de 2009, 
sob a influência do início de um El Niño moderado, reproduziu um ano chuvoso em todo o 
Cerrado. Por outro lado, o ano de 2007, caracterizado pelo final de um El Niño de fraca 
intensidade, reproduziu um ano seco; c) as Análises de Componentes Principais (ACP) foram 
caracterizadas por três fatores mais significativos que explicam 97,5% da variância total dos 
dados mensais de precipitação tanto para o território brasileiro quanto para o bioma Cerrado. 
A CP1 varia linearmente indicando que ela explica tanto para o Cerrado quanto para o Brasil a 
variação anual da precipitação. A CP2 marca significativamente a sazonalidade entre o Brasil e 
o Cerrado. A CP3 varia significativamente entre meses característicos devido à sazonalidade. 
Os resultados sugerem que as estimativas de precipitação por satélite, versão (3B43), são 
acuradas sobre um bioma complexo e extenso como o Cerrado.  

Palavras-chave: Bioma Cerrado; Padrão climático; Precipitação por satélite.  
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ABSTRACT 

The Brazilian savanna is the second largest biome, covering an approximate area of 21% of the 
national territory. Among other factors, the rainfall favored the activities of agribusiness and 
hydro-dependent activities of the climate pattern of rainfall. However, the biome is complex 
climatologically and rainfall network is sparse or poorly distributed. In this sense, this study 
sought to evaluate the precipitation estimates of the Savanna. The main results of this thesis 
are: a) by the need to assess the rainfall pattern on the Savanna it was found that the rains are 
caused due to phenomena of weather and climate that operate seasonally, featuring the 
region by dry winters, from May to August, and rainy summers, from September to April. A 
deficit above -5,0 mm.mes-1 is observed between May and June, while the excess water, the 
rainy season can reach 240,0 mm.mes-1; b) given the complexity rainfall observed in the 
biome, statistical tests showed that version 7 algorithm was more accurate to estimate 
precipitation. As for the regions of the state inserted in the biome, Goiás presented the highest 
value as the Pearson correlation, 0,99. Estimates between area and pixel showed that the 
satellite estimates are consistent with the observations. Considering the ability of estimates of 
the annual and seasonal pattern, the precipitation anomalies reproduce the variability of dry 
and wet periods. The estimate for the year 2009, under the influence of the beginning of a 
moderate El Nino, played a rainy year throughout the Savanna. Conversely, 2007, 
characterized by end of an El Nino low intensity, reproduced a dry year; c) Analysis of Main 
Components (ACP) were characterized by the three most significant factors explaining 97,5% 
of the total variance of monthly precipitation data both for Brazil and for the Savanna. The CP1 
varies linearly indicating that it explains both the Savanna as to Brazil the annual variation in 
rainfall. The CP2 brand significantly seasonality between Brazil and the Savanna. The CP3 
varies significantly between characteristic months due to seasonality. The results suggest that 
the satellite rainfall estimates, version (3B43), are accurate on a complex and extensive biome 
as the Savanna. 

Keywords: Brazilian savanna; Climate pattern; Satellite rainfall. 

  



XI 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AB Alta da Bolívia 
ACP Análise de Componentes Principais 
ANA Agência Nacional de Águas 
BIAS Vies 
CST  Convective Stratiform Technique 
DPR Radar de Dupla Frequência 
EM Erro médio 
ER Erro relativo 
ESA Agência Espacial Europeia 
GMI Imageador de Microondas 
GPCP Precipitation Climatological Center 
GPM Global Precipitation Measuring Mission 
GPROF GPM Profiling Algorithm 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
INMET  Instituto Nacional de Meteorologia 
JAXA Japan Aerospace Exploration Agency 
MMA Ministério do Meio Ambiente 
NASA National Aeronautics and Space Administration 
NIMBUS Nimbus Earth Observatin Satellite 
OMM Organização Meteorológica Mundial 
RMS Root-mean-square 
RMSE Root-mean-square deviation 
TMI Imageador de Micoondas Passivo 
TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission 
ZACAS Zona de Convergência do Atlântico Sul 
ZACOU Zona de Convergência de Umidade 

https://en.wikipedia.org/wiki/Root-mean-square_deviation


XII 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1 

FIGURA 1 Figura 1. - Esquema de circulação em um sistema de monção: (a) 
observa-se a circulação de monções de verão idealizada. Os 
continentes são representados pelas ilhas, e pelos centros de alta 
pressão (A), e baixa pressão (B), são representados ao nível do mar 
(painel inferior) e em 200 hPa (painel superior) (adaptado de Chen, 
2003). Em (b) - perfil vertical da circulação de monções. As linhas 
tracejadas representam as superfícies de pressão (isóbaras) 
(adaptado de Holton, 2005). 

05 

FIGURA 2 Distribuição da área contínua do Bioma Cerrado no território 
brasileiro. 

08 

FIGURA 3 Características da climatologia (1982 - 2012) da circulação sazonal na 
América do Sul próximo à superfície. Os vetores representam a 
direção e velocidade do vento (m.s-1) e seu tamanho padrão refere-
se a 5 m.s-1. A área colorida representa os centros de alta pressão 
sobre os oceanos (hPa). Fonte de dados: ECMWF. 

11 

FIGURA 4 Características da climatologia (1982 - 2012) da circulação sazonal na 
América do Sul em altos níveis (m.s-1), mostrando a configuração da 
Alta da Bolívia (AB). Fonte de dados: ECMWF. 

12 

FIGURA 5 Climatologia mensal dos totais de precipitação (mm) entre os anos 
de 1982 a 2012. Fonte de dados: ECMWF. 

13 

FIGURA 6 Configuração característica de um sistema transiente zonal de verão 
(ZCOU) estendendo-se do Atlântico passando pelos estados do MT, 
norte de GO e MG e ES. METEOSAT - 12/12/2013. Fonte: 
LAPIG/IESA/UFG. 

14 

FIGURA 7 Climatologia mensal da precipitação acumulada no Cerrado relativo 
ao período entre 1982 a 2012. Fonte de dados: ECMWF. 

16 

FIGURA 8 Balanço hídrico climatológico mensal para o Cerrado entre 1982 a 
2012 para as estações seca (Abril a Setembro) e chuvosa (Outubro a 
Março) em mm.mê-1. Fonte de dados: ECMWF. 

18 

 

CAPÍTULO 2 

FIGURA 1 Localização e distribuição das estações meteorológicas na superfície 
no Bioma Cerrado. 

28 

FIGURA 2 Avaliação para o Cerrado entre as versões 3B43_v6 e 3B43_v7 entre 
estimativa por satélite e observações em superfície, 
correspondentes a 1227 estações pluviométricas para totais 
mensais, entre 2000 a 2010. 

32 

FIGURA 3 Correlação entre as médias das 1227 estações do Cerrado e os pixels 
do TRMM para a região do Cerrado para a versão 3B43_v6. 

35 

FIGURA 4 Correlação entre as médias das 1227 estações do Cerrado e os pixels 
do TRMM para a região do Cerrado para a versão 3B43_v7. 

36 

FIGURA 6 Correlação entre as médias de precipitação entre as 1227 estações 
meteorológicas situadas no Cerrado e os pixels do TRMM: período 
seco e chuvoso - versões 3B43_v6 e 3B43_v7. 

39 



XIII 
 

FIGURA 7 Distribuição dos pixels TRMM na área do Cerrado contínuo e 
respectivas estações meteorológicas inseridas nos pixels. 

41 

FIGURA 8 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Dianópolis, Tocantins (A), e 
variação da precipitação estimada e observada (B), a diferença entre 
estimativas e observações (C) e a correlação entre estimativa e 
observação e os respectivos coeficientes de Pearson para Dianópolis 
(D). 

43 

FIGURA 9 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Nina Rodrigues, Iguara e 
Munim, no Maranhão (A), e variação da precipitação estimada e 
observada (B), a diferença entre estimativas e observações (C) e a 
correlação entre estimativa e observação e os respectivos 
coeficientes de Pearson para Nina Rodrigues (D), Iguara (E) e Munim 
(F). 

44 

FIGURA 10 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Corrente e Cristalândia do 
Piauí, Piauí (A), e variação da precipitação estimada e observada (B), 
a diferença entre estimativas e observações (C) e a correlação entre 
estimativa e observação e os respectivos coeficientes de Pearson 
para Corrente (D) e Cristalândia do Piauí (E). 

46 

FIGURA 11 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Boteco dos Mineiros, Mato 
Grosso (A), e variação da precipitação estimada e observada (B), a 
diferença entre estimativas e observações (C) e a correlação entre 
estimativa e observação e os respectivos coeficientes de Pearson 
para Boteco dos Mineiros (D). 

47 

FIGURA 12 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Cocos (BA), Fz. Porto Alegre 
(BA), São Gonçalo (MG) e Lagoa das Pedras (MG) (A), e variação da 
precipitação estimada e observada (B), a diferença entre estimativas 
e observações (C) e a correlação entre estimativa e observação e os 
respectivos coeficientes de Pearson para Cocos (BA) (D), Porto 
Alegre (BA) (E), São Gonçalo (MG) (F) e Lagoa das Pedras (MG) (G). 

48 

FIGURA 13 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Paranatinga e Passagem da 
BR-302 localizadas no Mato Grosso (A), e variação da precipitação 
estimada e observada (B), a diferença entre estimativas e 
observações (C) e a correlação entre estimativa e observação e os 
respectivos coeficientes de Pearson para Passagem da BR-302 (D) e 
Paranatinga (E). 

50 

FIGURA 14 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Pirenópolis, Goiás (A), e 
variação da precipitação estimada e observada (B), a diferença entre 
estimativas e observações (C) e a correlação entre estimativa e 
observação e o respectivo coeficiente de Pearson para Pirenópolis 
(D). 

51 

FIGURA 15 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Córrego do Ouro, Goiás (A), e 
variação da precipitação estimada e observada (B), a diferença entre 
estimativas e observações (C) e a correlação entre estimativa e 
observação e os respectivos coeficientes de Pearson para Córrego 

52 



XIV 
 

do Ouro (D). 
FIGURA 16 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 

TRMM compreendendo as estações de Cachoeira da Manteiga e 
Ibiá, Minas Gerais (A), e variação da precipitação estimada e 
observada (B), a diferença entre estimativas e observações (C) e a 
correlação entre estimativa e observação e os respectivos 
coeficientes de Pearson para Cachoeira da Manteiga (D) e Ibiá (E). 

53 

FIGURA 17 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Bom Jardim e Benjamin 
Barros, Goiás (A), e variação da precipitação estimada e observada 
(B), a diferença entre estimativas e observações (C) e a correlação 
entre estimativa e observação e os respectivos coeficientes de 
Pearson para Bom Jardim (D) e Benjamin Barros (E). 

55 

FIGURA 18 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Santa Elisa, Jaraguá e DNOS-
8.DRS, Mato Grosso do Sul (A), e variação da precipitação estimada e 
observada (B), a diferença entre estimativas e observações (C) e a 
correlação entre estimativa e observação e os respectivos 
coeficientes de Pearson para Santa Elisa (D), Jaraguá (E) e DNOS-
8.DRS(F). 

56 

FIGURA 19 Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do 
TRMM compreendendo as estações de Águas Virtuosas, Santa Cruz 
da Esperança e Fazenda São Lourenço, São Paulo (A), e variação da 
precipitação estimada e observada (B), a diferença entre estimativas 
e observações (C) e a correlação entre estimativa e observação e os 
respectivos coeficientes de Pearson para Águas Virtuosas (D), Santa 
Cruz da Esperança (E) e Fazenda São Lourenço (F). 

57 

FIGURA 20 Anomalia de precipitação para o Cerrado compreendendo o período 
seco, chuvoso e anual para os anos de 2007 (A) e de 2009 (B). 

60 

 

CAPÍTULO 3 

FIGURA 1 Gráfico scree, mostrando a relação entre os autovalores e número 
de componentes para o Brasil e o Cerrado. Foram considerados 15 
anos (2000 a 2014) de dados de estimativas de precipitação pelo 
TRMM. 

68 

FIGURA 2 Correlações entre o número de componentes (meses) mediante 
estimativas satelitárias (TRMM) para o território brasileiro (A); o 
bioma Cerrado (B); e uma comparação entre o perfil da precipitação 
para o bioma Cerrado entre 1227 postos pluviométricos e o TRMM 
correspondente a 11 anos de dados (2000 a 2010). 

70 

FIGURA 3 Distribuição dos fatores rotacionados (correlações) para os três 
fatores comuns de precipitação (mm) mediante dados satelitários 
para o Brasil (A) e o Cerrado (B). 

73 

FIGURA 4 Padrões espaciais dos três primeiros fatores comuns (CPs) da 
precipitação estimada por satélite (TRMM) para o Brasil, 
representando as PC1 (A), PC2 (B) e PC3 (C). 

76 

FIGURA 5 Padrões espaciais dos três primeiros fatores comuns (CPs) da 
precipitação para o Cerrado representando as PC1 (A), PC2 (B) e PC3 
(C). 

79 

  



XV 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 CAPÍTULO 2  

Tabela 1 Valores mensais para a correlação de Pearson entre observações em 
superfície e o satélite TRMM 3B43-V6. 

33 

Tabela 2 Valores mensais para a correlação de Pearson entre observações em 
superfície e o satélite TRMM 3B43-V7. 

33 

TABELA 3 Coeficientes de correlação de Pearson para as versões 3B43_v6 e 
3B43_v7 e para os períodos correspondentes às estações seca e 
chuvosa. 

34 

TABELA 4 Testes estatísticos entre estimavas por satélite (versões 3B43_v6 e 
3B43_v7) e observações em superfície para médias mensais. 

38 

TABELA 5 Quantidade de pluviógrafos e correlação de Pearson por áreas do 
Estado da federação inseridas no Cerrado e respectivos valores totais, 
período seco e período chuvoso entre 2000 a 2010. 

40 

 

  



XVI 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento, realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal de 

Goiás, segue o modelo de Tese em formato de artigos científicos e foi organizado conforme 

segue: 1 - Introdução: aborda-se a descrição geral do tema tratado, a problematização, 

apresentada sob a forma de questões científicas, hipóteses e objetivos; 2 - Desenvolvimento 

da Tese: compreende três artigos que são resultado direto da pesquisa que buscam responder 

as questões que norteiam este Doutorado; 3 - Considerações Gerais: integração de todos os 

resultados obtidos no desenvolvimento da Tese.  

A revisão de literatura, os procedimentos metodológicos, os resultados e as discussões 

constam dos artigos elaborados de forma integrada e sequencial.  

ARTIGO 1 - VARIABILIDADE DAS CHUVAS E A DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO CERRADO 

BRASILEIRO - Foi desenvolvido com o objetivo de se conhecer a variabilidade das chuvas sobre 

o Cerrado. O artigo demonstra que os totais de precipitação são resultantes da atuação de 

sistemas de tempo e clima sazonais sobre a porção central do continente sul-americano. A 

sazonalidade do Cerrado, com invernos secos e verões chuvosos, é característica das monções 

sobre a América do Sul. O balanço hídrico considerando-se atmosfera-superfície mostra que a 

estação seca varia de maio a agosto e a estação chuvosa de setembro a abril. Parte deste 

artigo, referente ao corte do Cerrado, foi submetido para a Revista Brasileira de Geografia 

Física, Qualis B2, com enfoque em Ciências Ambientais.  

ARTIGO 2 - AVALIANDO ESTIMATIVAS DE PRECIPITAÇÃO POR SATÉLITE SOBRE O CERRADO - 

Considerando-se a complexidade pluviométrica do bioma Cerrado, foram realizadas avaliações 

quanto às estimativas de precipitação por satélite, comparadas com as observações em 

superfície. As versões 6 e 7 para o algoritmo GPROF foram comparadas, assim como a relação 

pixel-área e a variabilidade anual das chuvas sobre o bioma mediante as anomalias. As análises 

indicaram que a versão 7 reproduz melhor as chuvas no Cerrado, assim como a relação pixel-

área e a variabilidade anual. 

ARTIGO 3 - PADRÃO PLUVIOMÉTRICO POR SATÉLITE SOBRE O BRASIL E O CERRADO 

UTILIZANDO ANÁLISE MULTIVARIADA - Em decorrência do artigo anterior foi realizada a 

Análise de Componentes Principais (ACP), que foi utilizada para se avaliar o padrão de chuvas 

estimadas por satélite sobre o Cerrado. A ACP identificou áreas homogêneas de precipitação 

sobre a região que foram corroboradas com os padrões climatológicos pluviométricos 
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observados. As três primeiras componentes explicaram 97,5% da variabilidade das chuvas. A 

primeira componente principal detectou a variabilidade climatológica da precipitação e as 

outras duas a variabilidade sazonal tanto para o território brasileiro quanto para o Cerrado. 

Este artigo foi submetido para a Revista Ateliê Geográfico, Qualis B1 nacional.  
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1 - INTRODUÇÃO 

O cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira correspondente a 22% do território 

nacional. Para cerca de 20 milhões de brasileiros representa o ambiente natural, social, 

econômico e cultural. A partir de 1970 os programas governamentais e os incentivos públicos 

viabilizaram as condições para a expansão da agricultura e ocupação do espaço de forma 

intensiva. Todavia, estas perspectivas econômicas decorrem da disponibilidade hídrica, 

considerando-se o custo benefício, principalmente proveniente de fatores de clima e de tempo 

que possibilitam os totais pluviométricos sazonais sobre a região.  

A precipitação é um dos parâmetros atmosféricos mais difíceis de ser medido, dada a sua alta 

variabilidade espaço-temporal, particularmente sobre as regiões tropicais. O monitoramento 

da chuva é dificultado em uma variedade de locais, tais como em regiões montanhosas, 

florestas, e em corpos de água. O processo tradicional de quantificação da chuva é feito com 

pluviômetros ou pluviógrafos que são instrumentos pontuais de medida da precipitação, 

representativos de uma área de apenas 10-1.m² (OMM, 2004). Contudo, em áreas extensas a 

sua distribuição é ineficiente na representação quantitativa espacial da chuva, embora seja 

considerada uma medida direta e verdadeira que pode ser comparada com outras fontes de 

estimativas de precipitação.  

No Brasil, a variabilidade climática de uma região é conhecida em decorrência das informações 

da rede pluviométrica distribuída. Porém, estas informações nem sempre estão facilmente 

disponíveis ou, quando estão, são incompletas e não cobrem longos períodos de observação. 

Sobre o Cerrado, uma rede pluviométrica representativa segundo os padrões da OMM seria 

inviável, dados os altos custos de monitoramento e do local de instalação. No entanto, o 

desenvolvimento de estimativas de precipitação por satélite permitiu preencher uma lacuna 

deixada pela rede convencional de pluviometria, não somente provendo informações em 

regiões onde ela é esparsa ou inexistente, como também possibilitando informações mais 

refinadas. 

Desde o lançamento do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), levando a bordo 

a inovação da detecção de vapor d’água pela radiação eletromagnética, microondas, as 

estimativas de precipitação por satélite vêm sendo cada vez mais utilizadas. Tendo em vista 

que as estimativas por satélite cobrem grandes áreas, onde a deficiência da rede pluviométrica 

não representa satisfatoriamente a precipitação sobre uma região, o foco tem sido em 

melhorar a acurácia e precisão dessas estimativas. Sob este contexto, esta tese de Doutorado 

buscou responder as seguintes questões:  



XIX 
 

a) Qual a origem e variabilidade das chuvas sobre o Cerrado? 

b) Os satélites possuem a capacidade de estimar sazonalmente a precipitação sobre o 

bioma Cerrado em sua complexidade edafoclimática?  

c) As estimativas de chuva por satélite são capazes de descrever o padrão da 

variabilidade climática sobre o Cerrado? 

Em particular, esta pesquisa estrutura-se em torno das seguintes hipóteses: 

 No Cerrado a disponibilidade pluviométrica é o principal componente climático 

responsável pela recarga hídrica para o ambiente. 

 Os satélites são uma alternativa robusta para se avaliar a precipitação sobre biomas 

complexos como o Cerrado. 

 As estimativas por satélite são capazes de apontar a variabilidade da precipitação 

sobre o Cerrado.  

Para avaliar estas hipóteses foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

1) Identificar as complexidades climatológicas do bioma Cerrado em decorrência das 

variabilidades espaciais e temporais da precipitação a partir da dinâmica atmosférica e 

como essa dinâmica atua sobre a América do Sul e influencia a variabilidade das 

chuvas e da disponibilidade hídrica no Cerrado, mediante dados de reanálise; 

2) Avaliar as estimativas de precipitação por satélite sobre o bioma Cerrado e, como 

desdobramento deste, avaliar a sazonalidade e variação espacial e temporal; 

3) Caracterizar as estimativas de precipitação por satélite quanto ao padrão espacial e 

temporal, e a sazonalidade da precipitação sobre o Brasil e o Cerrado, utilizando-se da 

técnica da Análise de Componentes Principais, quanto à sua acurácia e precisão.  
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VARIABILIDADE DAS CHUVAS E A DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO 

CERRADO BRASILEIRO 

 

1 - INTRODUÇÃO  

Para aproximadamente 20 milhões de brasileiros, o bioma Cerrado representa o ambiente 

natural, social, econômico e cultural. Neste contexto se inserem os efeitos da urbanização; os 

padrões tecnológicos; as perspectivas econômicas do agronegócio, da hidroenergia e dos 

biocombustíveis, delineando o paradigma das pressões antrópicas sobre o bioma. Contudo, 

essas perspectivas econômicas, principalmente do agronegócio e dos biocombustíveis, são 

decorrentes da água disponível no ecossistema. Essa disponibilidade hídrica decorre 

principalmente dos fatores climáticos que governam a variabilidade pluviométrica sazonal 

sobre a região. A sua disposição latitudinal, desde o trópico de Capricórnio à proximidade do 

Equador, o condiciona a uma complexidade de fenômenos climáticos que influenciam 

diretamente sobre as questões ambientais e socioeconômicas. 

A distribuição e a densidade da rede pluviométrica são desiguais no Brasil, em particular nas 

regiões central e norte do país. Se considerarmos o bioma Cerrado é mais evidente a má 

distribuição da rede pluviométrica, principalmente sobre a parte central e norte do bioma. 

Além de apresentar deficiente número de estações meteorológicas, outro fator agravante e 

que influencia nos estudos referentes às variações espaciais e temporais da pluviometria é o 

fato de que as estações meteorológicas disponíveis não contam com série histórica razoável. A 

região dos Cerrados brasileira, a título de exemplo, somente teve maior atenção em termos de 

disponibilizar estações meteorológicas principalmente a partir da década de 70 do século XX, 

momento em que se tem a abertura da fronteira agrícola para a região Centro-Oeste.  

Sob o contexto de preencher falhas em séries históricas, os produtos de reanálise são séries de 

variáveis meteorológicas, obtidas por assimilação de dados, considerando-se as variáveis 

observadas à superfície e em ar superior, consistidas com as saídas de modelos 

meteorológicos de previsão de tempo ou de clima, e validadas com dados meteorológicos 

observados em todo o planeta (DEE et al., 2011). Sob este contexto, este documento tem por 

objetivo identificar a configuração climatológica dos fenômenos atmosféricos que atuam sobre 

a América do Sul e influenciam a variabilidade das chuvas e da disponibilidade hídrica no 

Cerrado, mediante dados de reanálise. 
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2 - O BIOMA CERRADO: ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

O bioma Cerrado constitui-se na segunda maior formação fitogeográfica brasileira, 

compreendendo aproximadamente 22% do território nacional, é considerado um dos 

“hotspots” mundiais de biodiversidade (IBAMA, 2015). Um bioma que em sua origem cobria 

grande parte do centro-oeste do Brasil, parte do sudeste e estendia-se até o leste da 

Amazônia. Sua formação foi condicionada principalmente pela interação de três fatores: o 

clima, o fogo e o solo. A gênese das fitofisionomias resultou da pressão exercida pela redução 

da disponibilidade hídrica e da seleção de espécies adaptadas às novas condições impostas 

pelo ambiente (PINHEIRO; MONTEIRO, 2010). Muitas populações sobreviveram e ainda se 

beneficiam dos seus recursos naturais, contribuindo para o patrimônio histórico e cultural 

brasileiro, e detendo um conhecimento tradicional de sua biodiversidade (MENDONÇA; 

MESQUITA, 2012). 

Sob uma abordagem ecossistêmica, o Cerrado é considerado a “caixa d´água do Brasil” 

(SAWYER, 2009). Contém a origem das grandes bacias hidrográficas brasileiras e dispersa água 

para a bacia Amazônica, para as bacias do rio Tocantins, do Atlântico Norte/Nordeste, do rio 

São Francisco, do Atlântico Leste e dos rios Paraná/Paraguai. Corroborando com essas 

informações as águas brasileiras drenam para oito grandes bacias hidrográficas do continente 

sul-americano. Dessas, seis bacias têm nascentes no bioma Cerrado e são elas: a bacia 

Amazônica (rios Xingu, Madeira e Trombetas); a bacia do Tocantins (rios Araguaia e Tocantins); 

a bacia do Atlântico Norte/Nordeste (rios Parnaíba e Itapecuru); a bacia do São Francisco (rios 

São Francisco, Pará, Paraopeba, das Velhas, Jequitaí, Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente 

e Grande); a bacia Atlântico Leste (rios Pardo e Jequitinhonha); e a bacia dos rios 

Paraná/Paraguai (rios Paranaíba, Grande, Sucuriú, Verde, Pardo, Cuiabá, São Lourenço, 

Taquari, Aquidauana, entre outros) (LIMA; SILVA, 2008).  

Sob um panorama da ocupação humana no Cerrado, Klink e Moreira (2002) apontam para 

evidências arqueológicas que indicam que em 9.000 AAP (anos antes do presente) floresceram 

nas áreas abertas de Cerrado grupos de caçadores-coletores. Sob este contexto, os autores 

indicam que foram encontradas ferramentas e pinturas rupestres em escavações na cidade de 

Itaparica (BA), e mais tarde em outros sítios, especialmente na cidade de Serranópolis, no 

sudeste do Estado de Goiás.  

Segundo Klink e Moreira (2002), o último milênio foi caracterizado pela presença de indígenas 

sedentários que caçavam e faziam uso de utensílios e da agricultura até a chegada dos 

primeiros europeus. Na época da colonização anglo-europeia, no século XVI, as sociedades 
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Xavantes e Xerentes se ocupavam de frutos, de plantas nativas e raízes, pescavam e caçavam. 

Os autores indicam que o número dos povos indígenas no Cerrado diminuiu dramaticamente 

desde os primeiros contatos com os colonizadores europeus. Inicialmente, eles foram 

dizimados pela doença ou escravização; mais recentemente, o avanço da fronteira agrícola 

desalojou muitos de suas terras nativas. 

Com a política desenvolvimentista para o interior do Brasil, uma grande leva de migrações 

seguiu para os Cerrados. Este processo desencadeou mudanças significativas na paisagem 

assim como vinculou essas populações a dependerem dos recursos hídricos disponíveis. 

Segundo PASTORE (2012), as mais novas capitais brasileiras, Goiânia (1933), Brasília (1960) e 

Palmas (1989), foram erguidas “di sana pianta”, como parte de um impulso de ocupação do 

centro do país. Essas capitais foram projetadas segundo a proposição do Cerrado enquanto 

paisagem e elas corporificam projetos de vida urbana e moderna no contexto específico que é 

o do Cerrado no interior do Brasil.  

A partir de 1970, com os incentivos de políticas e programas governamentais de ações diretas 

e viabilizados por inovações agronômicas, foram criadas condições (incentivos) para a 

expansão da agricultura e ocupação do espaço de forma intensa e extensiva. Atualmente o 

Cerrado se destaca no cenário econômico brasileiro mediante o agronegócio e é um dos 

maiores produtores e exportadores de commodities. Especificamente, no Estado de Goiás, o 

agronegócio vem se consolidando desde os anos 1970, com participação no PIB nacional de 

2,6% em 2010, representando três grandes setores: agropecuária (5,4%); atividade de serviços 

(6,4%) e indústria (13,7%) (GOIÁS, 2012). As estimativas realizadas até o biênio 2021/2022 são 

de que, a exemplo de Goiás, a área total plantada com lavouras deve passar de 64,9 milhões 

de ha em 2012 para 71,9 milhões em 2022. Um acréscimo, portanto, de 7,0 milhões de ha 

(BRASIL, 2013).  

Nesse panorama, e em função da sazonalidade climática da região, a prática de irrigação tem 

papel fundamental para o seu desenvolvimento econômico, demandando o consumo de 

recursos hídricos. Segundo Lima e Silva (2008), a agricultura é responsável por 70% do 

consumo dos recursos hídricos no Brasil. Em consequência deste paradigma socioeconômico, 

as pressões antrópicas que atuam no bioma Cerrado atualmente decorrem da expansão da 

fronteira agrícola, do hidronegócio e da agropecuária que proporcionaram impactos positivos 

na economia brasileira.  

Contudo, o atual modelo de desenvolvimento, como apontam alguns estudos (KLINK; 

MACHADO, 2005; MIZIARA; FERREIRA, 2008), indica que as mudanças na cobertura vegetal 
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(ELTAHIR; BRAS, 1993; ANGELINE et al., 2011; COE et al., 2011) alteram o ciclo hidrológico, 

desencadeando o aumento de processos erosivos dos solos e do escoamento superficial 

(Runoff). Em consequência do aumento do escoamento superficial, decorre a perda na 

fertilidade do solo; o assoreamento e eutrofização dos rios; assim como se alteram as taxas de 

infiltração que, por sua vez, influenciam na recarga dos sistemas subterrâneos. 

A precipitação é a principal fonte de recarga de água para o meio ambiente, contribuindo com 

a recarga do aquífero, o qual tem relevante papel na disponibilidade de água a partir da vazão 

dos rios da região. Sob este aspecto, climatologicamente, a porção central do território 

brasileiro é uma região caracterizada pelo clima de monção da América do Sul (BOMBARDI; 

CARVALHO, 2008; REBOITA et al., 2010), com invernos secos e verões chuvosos. As chuvas na 

região dos Cerrados têm como importante característica a intensidade e a distribuição sazonal 

concentrando o período chuvoso entre os meses de outubro a março e, o período seco, entre 

os meses de abril a setembro (ASSAD et al., 1992). A sazonalidade das precipitações que 

ocorrem sobre o Cerrado é função dos padrões climáticos, vinculados a diferentes sistemas 

atmosféricos atuantes na região e que têm origem no continente sul-americano. 

3 - CLIMATOLOGIA DO CERRADO 

A gênese do clima do Cerrado brasileiro é influenciada pela dinâmica dos sistemas 

atmosféricos atuantes na América do Sul. O clima na região do Cerrado é caracterizado por 

invernos secos e verões chuvosos, segundo classificação de Köppen, do tipo Aw - clima tropical 

chuvoso. A maior parte do bioma apresenta umidade relativa média anual entre 60% e 80%. As 

médias de temperatura do ar sofrem um aumento relativo no sentido sul-norte do bioma, 

entre 23 °C e 27 °C (SILVA et al., 2008). Em relação à precipitação, a região apresenta elevada 

variabilidade no sentido leste para oeste. Em decorrência da posição geográfica e da atuação 

dos sistemas atmosféricos no decorrer do ano, as precipitações no Cerrado são sazonais e 

variam de aproximadamente 2.450 mm ou mais, no setor norte, a aproximadamente 1.500 

mm nos setores centro oeste e sudeste (ASSAD et al., 1992). 

A variabilidade das condições climáticas sobre a região dos Cerrados é dada principalmente 

pela variação espacial e temporal da precipitação. Nesse sentido, merecem destaques: o 

sistema de monção; as teleconexões e a variabilidade interanual do clima no Brasil 

(CAVALCANTE et al., 2009). As monções afetam a vida de mais de 60% da população mundial. 

O ingrediente básico para o estabelecimento de uma circulação monçônica é o contraste de 

temperatura entre o continente e o oceano. Como a superfície terrestre apresenta calor 
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específico menor, ou seja, menor capacidade térmica que a água, a radiação solar eleva a 

temperatura do continente muito mais rapidamente que a do oceano (Figura 1). 

 

 

(a) 

 

(b) 
Figura 1. - Esquema de circulação em um sistema de monção: (a) observa-se a circulação de 
monções de verão idealizada. Os continentes são representados pelas ilhas e pelos centros de 
alta pressão (A), e baixa pressão (B), são representados ao nível do mar (painel inferior) e em 
200 hPa (painel superior) (adaptado de Chen, 2003). Em (b) - perfil vertical da circulação de 
monções. As linhas tracejadas representam as superfícies de pressão (isóbaras) (adaptado de 
Holton, 2005). 

 

Esse aquecimento diferencial faz com que a espessura da camada atmosférica entre 1000 hPa 

e 200 hPa seja maior sobre o continente, produzindo uma força de gradiente de pressão em 

altos níveis (aproximadamente 200hPa), associada a ventos divergentes, que transportam 

massa para fora da coluna de ar (Figura 1a). Esse transporte divergente do ar em altos níveis 

causa uma baixa pressão na superfície, chamada baixa térmica, a qual induz ventos 

compensatórios convergentes em baixos níveis (aproximadamente 100hPa) (Figura 1a). Esses 

ventos convergentes em baixos níveis produzem a convergência do ar aumentando a 

temperatura potencial equivalente da camada limite planetária. Isso torna o ambiente mais 

favorável à convecção do ar, com a formação de nuvens do tipo cumulus (Figura 1b). Sob a 

influência dos sistemas do tipo monção, as chuvas na região do Cerrado ocorrem devido à 

mudança sazonal dos ventos, o que permite que em certos momentos alterne os ventos 

procedentes, ora do continente para o oceano, ora do oceano para o continente. 

Cavalcante et al. (2009) descrevem os sistemas meteorológicos sobre o continente que 

influenciam as chuvas na América do Sul, importantes à compreensão da variação espacial e 

temporal das chuvas na região do Cerrado. Os sistemas meteorológicos são: a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT); os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis; as linhas de 
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instabilidades na costa N-NE da América do Sul; a Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS); os Ciclones e Ciclogêneses; os Jatos de Altos Níveis (JAN); os Jatos de Baixos Níveis 

(JBN). 

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal mecanismo gerador das chuvas sobre 

as regiões equatoriais, e influencia no Cerrado principalmente no verão, quando há o 

deslocamento deste sistema mais ao sul do continente. Por outro lado, o Vórtice Ciclônico de 

Altos Níveis (VCAN) atua sobre as precipitações no Nordeste Brasileiro e, quando alinhado com 

a Alta da Bolívia (AB), um anticiclone transiente localizado em 200 hPa, influencia as chuvas 

sobre o Cerrado. As linhas de instabilidades na costa N-NE da América do Sul provocam chuvas 

intensas na parte norte do Cerrado (CAVALCANTE et al., 2009).  

Os sistemas de baixa pressão, Ciclones e Ciclogêneses, desencadeiam mecanismos 

responsáveis pelas precipitações no sul do Brasil e são responsáveis pela entrada de frentes 

frias no sul do Cerrado. O Jato de Altos Níveis (JAN), que serve como um indicador das 

mudanças de tempo na região tropical, indica a entrada de frentes frias ou quentes no 

Cerrado. Ressalta-se que as frentes frias são os principais sistemas de mudança de tempo e 

geradoras de chuvas para o continente sul-americano (CAVALCANTE et al., 2009). 

As geadas e friagens interferem sobre as temperaturas locais, passando pelos Estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, chegando até o sul da Amazônia, influenciando a porção sul e 

oeste do Cerrado. O Jato de Baixos Níveis (JBN) ao longo dos Andes canaliza a umidade 

proveniente da Amazônia e a redistribui sobre o interior do Brasil, influenciando nas chuvas 

desde o Norte do país, passando pelo Centro-Oeste até as regiões Sul e Sudestes brasileira, 

atingindo também o norte da Argentina. Os complexos convectivos de mesoescala se 

configuram como um grande conglomerado de nuvens arredondadas e localizadas e produzem 

chuvas intensas e persistentes. São responsáveis por enchentes e aguaceiros nos centros 

urbanos localizados na parte sul e sudoeste do Cerrado. 

As influências das teleconexões sobre a América do Sul estão relacionadas a fenômenos de 

escala global, como a relação entre os oceanos Pacífico e Atlântico e o continente sul-

americano. As relações entre oceanos e continente influenciam nas precipitações sobre a 

América do Sul, principalmente no centro do continente. As teleconexões podem influenciar 

no sistema de monções e marcam significantemente as estações seca ou chuvosa do Cerrado.  

Segundo Cunningham e Cavalcante (2006), as teleconexões entre o oceano Pacífico e o 

continente sul-americano influenciam a posição das ZCAS, mais ao norte ou mais ao sul de sua 
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posição climatológica. Segundo Grimm (2009), existe um padrão nas ZCAS relacionado à sua 

posição climatológica, indicando o enfraquecimento da convecção ao norte das ZCAS. 

Em grande escala ou escala global, um dos sistemas climatológicos atuantes é o Anticiclone do 

Atlântico Sul, responsável pela seca em grande parte do Cerrado (REBOITA et al., 2010). Em 

decorrência deste sistema e do contraste de temperatura e umidade, formam-se massas de ar 

que avançam sobre a região. Por outro lado, o sistema atmosférico de baixa pressão, 

representado pela Massa Tropical Continental, é responsável pelos veranicos na porção central 

da região do Cerrado brasileiro. Assad et al. (1994) afirmam que uma característica da estação 

chuvosa no Cerrado brasileiro é justamente o período de estiagem, os veranicos, que podem 

atingir até 15 dias sem ocorrer eventos pluviométricos. 

A precipitação anual na região Centro-Oeste do Brasil excede a 1.500 mm.ano-1. Os sistemas 

atmosféricos que atuam nessa região são tanto de origem tropical quanto extratropical 

(CLIMANÁLISE, 1986). A Massa de ar Polar Atlântica exerce influência na região Centro-Oeste 

durante todo o ano, com maior frequência durante o inverno (SETTE, 2005; RIBEIRO; WALTER, 

2008), a sua variabilidade hídrica sazonal é caracterizada como sistema de monções da 

América do Sul (VERA et al., 2006; BOMBARDI; CARVALHO, 2008).  

Dentre os principais sistemas atmosféricos que atuam e incrementam a pluviometria no bioma 

Cerrado estão o alinhamento entre a Alta da Bolívia (AB) e os vórtices ciclônicos de altos níveis 

(VCAN) (FERREIRA et al., 2009); as Zonas de Convergência de Umidade (ZCOU); Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (SATYAMURTY et al., 1996; GAN; MOSCATI, 2003; 

FERREIRA et al., 2004; CARVALHO; JONES, 2009; REBOITA et al., 2010). A região mais ao sul do 

bioma Cerrado sofre a influência de sistemas extratropicais, como as frentes frias e as linhas 

de instabilidade.  

Considerando a importância da disponibilidade hídrica no ambiente do Cerrado brasileiro, o 

presente artigo apresenta análise da disponibilidade de água no sistema, a partir da entrada 

(pluviometria) e da saída (escoamento superficial e evapotranspiração). 

4 - MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 - Área de Estudo 

A entrada de água no ambiente do bioma do Cerrado será discutida e analisada a partir da 

climatologia dos fenômenos atmosféricos, os quais atuam sobre a América do Sul e respondem 

pela variabilidade das chuvas sobre o bioma Cerrado (Figura 2).  
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Figura 2 - Distribuição da área contínua do Bioma Cerrado no território brasileiro. 

 

4.2 - Material 

Para a variabilidade mensal da precipitação e do balanço hídrico sobre o bioma Cerrado foram 

utilizadas as reanálises do projeto ERA-Interim (BERRISFORD et al., 2011; DEE et al., 2011), 

correspondentes ao período climatológico de 30 anos, entre 1982 a 2012. Foram utilizadas as 

reanálises de superfície referentes à precipitação total, evaporação e escoamento superficial 

(Runoff). Assim como as reanálises de geopotencial, ou altura dos níveis de pressão 

atmosférica (950 hPa), as componentes zonais e meridionais do vento (950 hPa e 250 hPa). Os 

dados estão disponíveis no site do Centro Europeu de Previsão de Tempo (ECMWF) 

(http://www.ecmwf.int) em alta resolução espacial (0,5o latitude X 0,5o longitude). As 

ilustrações foram confeccionadas com o software GrADS (Grid Analysis and Display System), 

uma ferramenta de trabalho interativa que busca facilitar o acesso, manipulação e visualização 

de dados de ciências da terra. 

4.3 - Métodos  

A partir de dados de geopotencial foram confeccionados os campos de pressão sobre os 

oceanos, e a partir das componentes zonais e meridionais do vento, foram confeccionados os 

campos de vento (intensidade e direção) e em baixos níveis e as linhas de corrente em altos 
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níveis da atmosfera. A partir de dados de precipitação acumulada mensal (mm) e da 

evaporação mensal (mm), e do escoamento superficial (mm), a contabilidade hídrica foi 

calculada pela diferença entre a precipitação (P) e a soma da evaporação (E) com o 

escoamento superficial (R): 

P = E + R                                                                                                                                                eq. (1) 

Considerou-se que quando a precipitação não consegue suprir a demanda de água no solo 

ocorre um déficit, caso contrário ocorre um excedente hídrico. Sob esta perspectiva foram 

analisadas as estações quanto à sua sazonalidade, estação seca (abril a setembro) e estação 

chuvosa (outubro a março).  

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A parte central da América do Sul contém a região que compreende o Cerrado. Nesta região, 

os totais pluviométricos são máximos no verão e mínimos no inverno, característicos do 

sistema de monção (VERA et al., 2006; BOMBARDI; CARVALHO, 2008). A precipitação é a 

principal fonte de recarga para o meio ambiente sob o contexto do balanço hídrico. Todavia, a 

produção de chuva sobre o continente é complexa, refletindo esta complexidade também na 

região do Cerrado brasileiro. Em uma escala da microclimatologia ou local, a precipitação está 

relacionada aos processos solo-vegetação-atmosfera. Por outro lado, em meso e grande 

escala, depende da organização e convergência dos sistemas de umidade na baixa e alta 

atmosfera, os quais favorecem a precipitação. 

5.1 - A influência da circulação atmosférica em baixos e altos níveis na atmosfera nas variações 

das chuvas no Cerrado brasileiro 

A partir da Figura 3 é possível observar os vetores indicando a direção e a intensidade 

predominante dos ventos sobre o continente e os oceanos e os respectivos campos de 

pressão, representativos da circulação em baixos níveis (950 hpa). Sobre os oceanos Atlântico 

e Pacífico, a circulação na atmosfera é organizada conforme os centros de alta pressão, semi 

estacionários entre 30°S e 20°W e 25°S e 100°W, respectivamente. Tais regiões de alta pressão 

são conhecidas como Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e Anticiclone Subtropical 

do Pacífico Sul (ASPS). Tanto a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) quanto a Alta 

Subtropical do Pacífico Sul (ASPS), possuem uma variabilidade climatológica sazonal, conforme 

o avanço e o recuo desses sistemas de alta pressão sobre o continente.  

Especificamente para a região do Cerrado brasileiro, o sistema de alta pressão que influencia 

no clima da região é o Anticiclone do Atlântico Sul (ASAS), que ora se intensifica ou se 

enfraquece e, consequentemente, ora se aproxima ou se afasta do continente. No verão, o 
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sistema de alta pressão do Anticiclone do Atlântico Sul é menos intenso sobre o Atlântico e 

consequentemente mais afastado do continente. No inverno a situação se inverte, é bem mais 

intenso sobre o Atlântico, chegando a adentrar o continente. A variabilidade do ASAS no 

inverno e verão é decisiva para a precipitação sobre a região Centro-Oeste do Brasil (SETTE, 

2005; REBOITA et al., 2010), influenciando fortemente a estação seca (inverno) e a chuvosa 

(verão). 

Durante o verão austral (Hemisfério Sul), os ventos alísios de nordeste apresentam maior 

intensidade e transportam mais umidade do oceano Atlântico Tropical para a bacia amazônica. 

Uma parte da umidade da região amazônica é transportada para os subtrópicos pelos Jatos de 

Baixos Níveis (JBN) a leste dos Andes (MARENGO et al., 2006; VERA et al., 2006). Sobre o 

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, o escoamento de noroeste do JBN pode convergir com o de 

nordeste, induzido pela circulação do ASAS e ainda com os alísios de nordeste, resultando em 

uma banda de nebulosidade e intensificação da precipitação nessas regiões (LENTERS; COOK, 

1995), caracterizando a configuração da ZCAS (KOUSKY, 1988; KODAMA, 1992). 

Os Jatos de Baixos Níveis (JBN) representam os ventos inseridos na camada limite atmosférica, 

delimitada por até 2.000 m de altitude. São fortes fluxos observados na baixa atmosfera ao 

longo de cadeias montanhosas. Esses ventos têm máxima velocidade em torno de 2.000 m.s-1. 

No hemisfério sul, o JBN ocorre do lado leste de uma topografia elevada e são associados ao 

movimento de grande escala que cobrem extensas áreas, como as montanhas dos Andes, na 

América do Sul. A cadeia montanhosa dos Andes atua bloqueando a circulação em baixos 

níveis no sentido zonal, provocando a canalização do vento, o que influencia diretamente na 

distribuição de umidade da Amazônia para o interior da região Centro-Oeste, atingindo até a 

região Sudeste do país e o norte da Argentina. 
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Figura 3 - Características da climatologia (1982 - 2012) da circulação sazonal na América do Sul 
próximo à superfície. Os vetores representam a direção e velocidade do vento (m.s-1) e seu 
tamanho padrão refere-se a 5,0 m.s-1. A área colorida representa os centros de alta pressão 
(hPa) sobre os oceanos. Fonte de dados: ECMWF.  

 

Conforme pode ser observado na Figura 3, a sazonalidade do clima na região do Cerrado 

brasileiro pode ser entendida a partir da variação na direção dos ventos de baixos níveis, em 

950 hPa. A variação da direção e intensidade do vento (vetores) é mais evidente entre os 

meses de inverno e verão. Considerando-se a região leste ao sul de 10oS, no verão (janeiro), os 

ventos mais intensos são maiores que 5,0 m.s-1 e adentram o continente. Sobre o centro do 

Brasil, esses ventos se enfraquecem, atingem velocidades menores que 5,0 m.s-1 e seguem 

para sul, próximo a 50oW. No outono (abril), os ventos de leste que adentram o continente 

persistem na mesma direção, porém menos intensos, com tendência para sudoeste. No 

inverno (julho), sobre o Atlântico os ventos são menos intensos e persistem na mesma direção 

sobre o continente. Ao contrário do verão, a mudança na direção do vento, para sul, somente 

ocorre próximo a 65oW. Na primavera (outubro), a circulação se organiza com ventos de leste, 
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enfraquecendo-se na medida em que adentra o continente e modificando a direção para sul, 

persistindo a configuração até o verão. 

 

 
Figura 4 - Características da climatologia (1982 - 2012) da circulação sazonal na América do Sul 
em altos níveis (m.s-1), mostrando a configuração da Alta da Bolívia (AB). Fonte de dados: 
ECMWF. 

 

Em altos níveis, conforme representado na Figura 4, tem-se a representação da climatologia da 

circulação dada pela direção e intensidade dos ventos em 250 hPa. Em 250 hPa prevalece a 

configuração do centro de alta pressão (anticiclone) transiente conhecido como Alta da Bolívia 

(AB). Tal sistema se desenvolve devido ao intenso aquecimento sobre o altiplano boliviano e 

está associado com o desenvolvimento da precipitação sobre a região Centro-Oeste do Brasil 

(SETTE, 2005; REBOITA et al., 2010). A AB é mais atuante nas estações de primavera (outubro) 

e verão (janeiro), quando está mais ao sul. A circulação nos altos níveis evidencia que os 

ventos menos intensos, entre 2,0 m.s-1 e 6,0 m.s-1, ocorrem no verão, em grande parte do 

Brasil, chegando até próximo de 20oS. Na primavera, o centro de alta pressão AB atua na parte 

noroeste da América do Sul e sobre o Pacífico. No outono e inverno, tal configuração é mais 
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homogênea e a intensidade do vento aumenta significativamente, entre 6,0 m.s-1 e 30,0 m.s-1, 

em direção ao Polo Sul. 

Em decorrência do acoplamento entre a circulação atmosférica nos baixos e altos níveis e a 

influência dos sistemas de tempo atuantes, justifica-se a distribuição espacial e temporal da 

precipitação inerente à porção central da América do Sul (Figura 5). Observa-se que os totais 

de precipitação acumulados apontam que a precipitação não é homogeneamente distribuída 

ao longo do ano.  

 

 
Figura 5 - Climatologia mensal dos totais de precipitação (mm) entre os anos de 1982 a 2012. 
Fonte de dados: ECMWF. 

 

No verão (mês de janeiro), as chuvas estão concentradas na porção noroeste do continente, 

estendendo-se em uma faixa noroeste-sudeste. Conforme pode ser observado, as variações 

ocorrem entre 80,0 mm a mais que 300,0 mm na porção centro-sul do Amazonas e entre 100,0 

mm e 300,0 mm, na porção sudoeste. Sobre o Cerrado, a precipitação, neste momento, varia 

entre 0,0 mm e 30,0 mm. No outono (abril), a concentração de precipitação recua para a 

porção norte do continente entre 10oS e o Equador e as chuvas sobre o Cerrado são 

observadas somente na parte norte, variando entre 100,0 mm e 300,0 mm.  
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No inverno (julho), a concentração da precipitação é mais significativa, permanecendo entre 

7oS e 50oW, momento em que as chuvas são menores que 80,0 mm. Na primavera (outubro), 

observa-se a migração da precipitação na direção sudeste do Brasil, marcando o início da 

estação chuvosa para a região do Cerrado.  

No verão, é recorrente a formação de uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) sobre o 

continente, que ocorre devido à interação de vários sistemas, dentre os quais os Jatos de 

Baixos Níveis (JBN), as frentes frias e os ventos oriundos do Anticiclone Tropical do Atlântico 

Sul (ASAS). Atuando conjuntamente, estes sistemas formam a ZCOU que se estende no sentido 

noroeste-sudeste, desde a Amazônia até o Sudeste do Brasil e oceano Atlântico Sul. Quando a 

ZCOU atua durante três dias ou mais, passa a ser denominada de Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS). Tanto a ZCOU quanto a ZCAS são identificadas em imagens de satélite 

(Figura 6) como uma banda de nebulosidade desde a Amazônia até o Atlântico Sul. Ressalta-se 

que estes sistemas causam elevados totais de precipitação sobre a região em que estão 

atuando.  

 

 
Figura 6 - Configuração característica de um sistema transiente zonal de verão (ZCOU) 
estendendo-se pelos estados do MT, norte de GO, MG e ES a até o Atlântico. METEOSAT - 
12/12/2013. Fonte: LAPIG/IESA/UFG.  

 

Por outro lado, durante o inverno a situação se inverte. Conforme pode ser observado a partir 

das Figuras 3 e 4, o sistema que influencia no Cerrado é o de alta pressão, do Anticiclone do 

Atlântico Sul (ASAS). Em decorrência dessa atuação, predomina a estabilidade atmosférica, 
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consequentemente, ausência de chuvas, com possibilidade de queda na temperatura devido à 

influência das entradas de frentes frias. 

É neste contexto de influência dos sistemas de pressão em baixos e altos níveis que se justifica 

a sazonalidade do clima do Cerrado brasileiro e consequentemente da umidade. Uma das 

principais questões da atualidade está relacionada aos efeitos das atividades antrópicas sobre 

o ambiente, dentre os quais se destacam as mudanças no uso e cobertura da terra 

(desflorestamento, agricultura, irrigação, urbanização) e suas implicações nas alterações, 

especialmente no balanço de água a superfície. As alterações no balanço de água na superfície 

implicam diretamente sobre o regime de umidade disponível na atmosfera e 

consequentemente sobre o regime de precipitação local e regional. Tais mudanças sobre o 

regime de precipitação em uma região, por sua vez, possuem efeitos significativos sobre o 

ambiente, à sociedade e a economia, pois interferem diretamente no ciclo hidrológico, 

especialmente nos processos de evaporação, infiltração e escoamento superficial (Runoff). 

Nesta perspectiva, entendendo a importância da umidade no contexto do ambiente do 

Cerrado, o próximo tópico apresenta a disponibilidade mensal do balanço hídrico para a 

região, denominado neste trabalho como a climatologia de saída, a partir da evaporação e do 

escoamento superficial (Runoff) para o Cerrado brasileiro.  

5.2. - Climatologia da precipitação no Cerrado brasileiro 

Conforme descrito anteriormente, os sistemas atmosféricos atuantes na América do Sul 

influenciam diretamente na sazonalidade da umidade na região dos Cerrados brasileiros, 

caracterizando um padrão de precipitação. É sob esta dinâmica climática, de forte 

sazonalidade da precipitação, que ocorre a oferta e a demanda de umidade no ambiente do 

Cerrado, influenciando diretamente nos processos de evaporação e de escoamento superficial. 

Os sistemas meteorológicos que atuam sobre a América do Sul contribuem para as chuvas no 

Cerrado. Na Figura 7 está disposta a climatologia mensal da precipitação acumulada ente 1982 

a 2012 para o Cerrado. Os meses estão dispostos quanto à sazonalidade das estações seca 

(abril a setembro) e chuvosa (outubro a março).  

Na estação seca (Figura 7), a climatologia (1982 - 2012) indica que chove menos que 25,0 

mm.mês-1 sobre o Cerrado entre os meses de maio e agosto. Ao longo dessa estação, nota-se 

que a precipitação se organiza no setor noroeste do Cerrado. No sentido noroeste-sudeste 

observa-se que em setembro, sobre a porção norte do Tocantins, a precipitação avança 

configurando o período de transição para a estação chuvosa. A partir de março, se inicia o 

processo de retração das chuvas.  
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Figura 7 - Climatologia mensal da Precipitação acumulada no Cerrado relativo ao período entre 
1982 a 2012. Fonte de dados: ECMWF.  
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Durante a estação chuvosa (setembro a março), conforme apontado na Figura 7, observa-se a 

dinâmica sobre a região caracterizada por um máximo de precipitação no sentido noroeste-

sudeste, mais evidente entre os meses de dezembro e fevereiro. A porção situada a oeste é 

mais chuvosa, devido à formação da precipitação na porção noroeste da América do Sul em 

decorrência do aquecimento do platô boliviano e alta demanda de umidade para a atmosfera. 

Sobre o Cerrado a estação chuvosa se inicia em outubro, com a precipitação variando entre 25 

mm.mês-1 e 200 mm.mês-1.  

5.3. - Climatologia do balanço hídrico no Cerrado brasileiro  

Durante a estação seca, os processos de evapotranspiração continuam indicando a perda de 

umidade do ambiente para a atmosfera. Nesse contexto, o ambiente físico da região, como 

resposta a este processo de perda de umidade para a atmosfera, apresenta déficit de água 

quase constante durante os meses de abril a setembro. Considerando-se a estação chuvosa 

(outubro a março), observam-se máximos de evaporação e escoamento superficial (E + Runoff) 

em toda a região do Cerrado, sendo mais evidenciado no trimestre outubro-novembro-

dezembro. Este trimestre, conforme indicado no tópico anterior, indica o início do período 

chuvoso na região. Assim, os máximos de evaporação e escoamento superficial se devem ao 

fato de que quando as primeiras chuvas ocorrem, estas ainda não suprem a necessidade de 

umidade do solo e da atmosfera.  

Considerando-se o trimestre janeiro-fevereiro-março, observa-se que em relação ao trimestre 

anterior o déficit de água é menor. É possível observar que este déficit ocorre em relação à 

porção centro leste do Estado de Goiás. Os meses de dezembro e janeiro são os mais chuvosos 

na região, tanto em intensidade quanto aos totais pluviométricos. O escoamento superficial 

nesta época é bem maior devido à estrutura física química e mineralógica do solo, associada às 

práticas agropecuárias, que influenciam na capacidade de infiltração, como observou Luiz 

(2012). Todavia, suprida em parte a necessidade de água no solo e a umidade na atmosfera, o 

déficit de água diminui ao longo do tempo. 

A Figura 8 demonstra a variabilidade climatológica mensal do balanço hídrico sobre o bioma 

Cerrado, considerando o período entre 1982 e 2012. A partir da precipitação acumulada e da 

diferença entre a soma da evaporação e o balanço simplificado, obtém-se a relação entre a 

recarga de água no ambiente pela precipitação e a saída desta água, por meio da evaporação e 

do escoamento superficial.  
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Figura 8 - Balanço hídrico climatológico mensal para o Cerrado entre 1982 e 2012 para as 
estações seca (abril a setembro) e chuvosa (outubro a março) em mm.mês-1. Fonte de dados: 
ECMWF.  
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O balanço hídrico simplificado mostra as áreas de déficits e de excedentes sobre o Cerrado. 

Constata-se que déficit hídrico menor que -5,0 mm.mês-1 ocorrem entre os meses de maio a 

julho, mais marcadamente a noroeste do bioma. Ressalta-se que entre maio e agosto, 

considerada a estação seca do bioma, não se constata déficit hídrico, embora o pequeno 

excedente seja de somente 5,0 mm.mês-1. Contudo, no mês de setembro, se inicia a recarga de 

água sobre a região, dada a organização da precipitação vinda da Amazônia se configurando 

no sentido sudeste, conforme demonstrado no tópico anterior.  

Quanto à estação chuvosa (outubro a março), observa-se que a região que compreende o 

Cerrado não apresenta excesso hídrico significativo. Os máximos ocorrem na pequena porção 

norte do bioma, de janeiro a março, entre o Estado do Tocantins e divisa com os Estados do 

Maranhão e Piauí, superiores a 240,0 mm.mês-1. Todavia, no restante do bioma, o excedente 

hídrico varia entre 0,0 mm.mês-1 a 180,0 mm.mês-1.  

Contudo, são comuns durante a estação chuvosa, ocorrer períodos de estiagem, os veranicos. 

Segundo Assad et al. (1994), em janeiro, em grande parte dos Estados de Tocantins, Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ocorrem de zero a dois períodos de 15 dias consecutivos 

sem chuva. No limite com o semiárido, sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais, a 

frequência observada oscilou entre quatro e oito veranicos. Além dos veranicos, as altas 

temperaturas (média entre 24 oC e 35 oC) e os solos do Cerrado não proporcionam excessos 

hídricos significativos. É comum, mesmo no período chuvoso, a utilização da irrigação para 

suprir a demanda de água para as culturas. Janeiro é um mês de alto risco para as culturas de 

grãos em sistema de sequeiro, pois coincide com a época de floração e de enchimento de 

grãos. Assim, o suprimento hídrico nessa fase é de fundamental importância para a definição 

do rendimento final das plantas. 

O balanço hídrico simplificado apresentado permite observar que a variabilidade da 

sazonalidade de déficits e excessos hídricos segue a variabilidade da precipitação sobre o 

Cerrado. É importante ressaltar que o atual modelo de desenvolvimento econômico provoca 

mudanças na cobertura vegetal e altera a hidrologia da superfície. O desmatamento acelera o 

escoamento superficial e reduz a evapotranspiração, do que é permitido inferir, conforme 

Marengo (2006), sobre a possibilidade de diminuição das novas chuvas pelo transporte 

transcontinental de umidade, os chamados “rios voadores”.  

6 - CONCLUSÃO  

A precipitação sobre o Cerrado decorre de sistemas meteorológicos de grande e meso escala. 

Tais sistemas atuam conjuntamente entre a superfície, a atmosfera e o oceano. O 
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acoplamento entre a circulação na baixa e alta atmosfera conduz à organização e à 

variabilidade climatológica da precipitação sobre o Cerrado. A Alta da Bolívia (AB) condiciona a 

localização de máximos de precipitação e atua para a formação da Zona de Convergência de 

Umidade (ZCOU) que, quando intensificada, atua como Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS). A ZCAS produz máximo de precipitação onde está atuando. A sazonalidade da 

precipitação, com invernos secos (abril a setembro) e verões chuvosos (outubro a março), é 

característica das monções na América do Sul. Porém, os máximos de precipitação no verão 

não condicionam excessos hídricos para a região do Cerrado.  

Chuvas inferiores a 25,0 mm.mês-1 são observadas entre os meses de maio e agosto no bioma. 

Quanto ao déficit hídrico (-5,0 mm.mês-1) é observado no trimestre maio-junho-julho, mais 

especificamente, na porção norte e oeste do bioma. Entre abril e agosto, considerados meses 

secos, não há déficit pronunciável. Nos meses chuvosos, o excedente hídrico máximo no bioma 

varia até 240,0 mm.mês-1.  

A disponibilidade hídrica no Cerrado é uma questão estratégica e fundamental. O bioma 

contribui significativamente para a economia brasileira, seja no agronegócio, seja na 

hidroenergia, dada a sua posição estratégica climática e como armazenadora e distribuidora 

de recursos hídricos para importantes bacias hidrográficas do Brasil. Além disso, a região conta 

com centros urbanos que vêm se desenvolvendo desde 1930 do século passado, e cada vez 

mais necessitando de água para manutenção da população.  
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AVALIANDO ESTIMATIVAS DE PRECIPITAÇÃO POR SATÉLITE SOBRE O 
CERRADO 

 

1 - INTRODUÇÃO 

A precipitação é uma variável climática decorrente da interação entre processos 

termodinâmicos e físico-químicos da atmosfera aliada às características da superfície e da 

vegetação. O seu monitoramento é dificultado devido à sua alta variabilidade espacial e 

temporal mediante fenômenos meteorológicos atuantes sobre uma determinada região.  

Tradicionalmente o processo de quantificação da chuva é realizado na superfície terrestre ou 

oceânica por coletores denominados de pluviômetros ou por coletores registradores 

denominados de pluviógrafo. Tanto o pluviômetro quanto o pluviógrafo, cobrem restritamente 

uma área de apenas 10-1.m² (OMM, 2006) e consequentemente possuem deficiências na 

representação quantitativa espacial da chuva em áreas mais extensas.  

Uma alternativa para quantificar de forma indireta a precipitação sobre áreas extensas ocorreu 

mediante o desenvolvimento de sensores óticos, embarcados em satélites meteorológicos. A 

partir destes sensores, foi possível monitorar o deslocamento de grandes massas de ar, o 

desenvolvimento da nebulosidade e detectar regiões propensas à chuva e estimar a sua 

quantidade. Contudo, esta facilidade tecnológica somente foi possível com o desenvolvimento 

das técnicas de observação de nuvens em comprimento de onda na região do visível e 

infravermelho do espectro eletromagnético, a partir dos anos 70.  

O advento das técnicas de espectroscopia baseadas no visível e do infravermelho, necessárias 

para detectar o vapor d’água, e das microondas, para detectar partículas de gelo nas nuvens, 

revolucionou a metodologia para estimar chuvas entre os trópicos e inspirou outras 

possibilidades (LEVIZZANI; MUGNAI, 2003). Todavia, a partir da radiação de microondas ativas 

foi possível a conversão de imagens de radar em estimativas de precipitação. Estas 

estimativas, em conjunto com algoritmos de classificação de imagens multiespectrais, 

permitem que as imagens de radar se transformem em dados reais de precipitação para 

subsidiar pesquisas e informações com benefícios sociais.  

Uma missão conjunta entre as agencias espaciais dos Estados Unidos (NASA) e do Japão (JAXA) 

desenvolveu um satélite levando a bordo sensores nas frequências do espectro do visível, 

infravermelho e a inovação de um sensor de microondas, com o objetivo de monitorar a 

precipitação sobre os trópicos. O satélite TRMM foi lançado em 1997 e planejado para testar 

sensores e desenvolver técnicas com a finalidade de cobrir uma grande lacuna observacional 
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nas regiões tropicais do planeta, bem como observar a estrutura espacial tridimensional e a 

evolução temporal das nuvens e dos sistemas precipitantes (KUMEROW et al., 1998; 

KUMEROW et al., 2000).  

A validação entre medidas pontuais e aquelas por áreas são frequentemente utilizadas e 

consideradas como medidas válidas em muitos estudos. No caso das estimativas de 

precipitação pelo TRMM, estas comparações foram realizadas para áreas distintas, como no 

continente sul-americano (FRANCHITO et al., 2009; ROSANTE et al., 2010), o Brasil (PEREIRA et 

al., 2013), o Estado de Goiás (FARIAS et al., 2013; QUIRINO et al., 2015), bacias hidrográficas 

(COLLISCHONN et al., 2007; NÓBREGA et al., 2008; FENSTERSEIFER, 2013) e outros (SILVA et 

al., 2012; RIBEIRO; FERREIRA, 2013). 

Com o objetivo de melhorar a destreza das estimativas de chuva, minimizar os desvios entre as 

estimativas e observações e melhorar a eficiência, versões dos algoritmos matemáticos do 

TRMM, o GPROF (Goddard Profiling Algorithm) , foram várias vezes atualizadas. A versão mais 

recente do algoritmo é a sétima versão (v_7). A implementação do algoritmo da versão v_7 

ocorreu em 2012. Considerando-se as estimativas mensais de precipitação pelo produto 

3B43_v7, esta apresentou inovações quanto às estimativas de precipitação, sobretudo no 

processo de calibração (DUAN; BASTIAANSSEN, 2013).  

As estimativas de precipitação mensal decorrentes do GPROF, nas versões 6 e 7, algoritmo do 

projeto TRMM, são resultado da combinação das saídas de precipitação a cada 3 horas e da 

precipitação observada por pluviômetros do projeto Global Precipitation Climatology, (GPCC) 

portanto uma estimativa combinada entre dados de satélite e medidas in situ. A cobertura dos 

dados é de 50oS a 50oN de latitude, cobrindo todo o globo longitudinalmente (KUMEROW et 

al., 2000; DUAN; BASTIAANSSEN, 2013). 

Utilizando ainda da versão v_6 as análises quanto ao algoritmo 3B43 demostraram alto grau de 

confiabilidade nas áreas estudadas (OLIVEIRA; ANGELIS, 2010; VIANA, 2010; FLEMING et al., 

2011). Nóbrega (2013), comparando as versões 6 e 7 para a o município de Cabrobó (PE), 

região que compõe o “Núcleo de Desertificação de Cabrobó”, para um período 

correspondente de 1998 a 2012, concluiu que os dados estimados são consistentes e 

conseguem representar a precipitação na região, assim como a variabilidade sazonal. Os 

coeficientes de determinação obtidos pelos autores foram: R2 = 0,78 para o TRMM V7 e de R2 

= 0,75 para o TRMM V6.  

Para o Estado de Goiás, que representa o core do bioma Cerrado, Farias et al. (2013), 

considerando a v_6, mostraram que os resultados são consistentes com as variações mensais 
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da precipitação, característicos do perfil climático da região. A correlação entre estimativas 

mensais por satélite e observações a superfície, entre 2000 a 2007, foram sempre superiores a 

0,65. Em meses chuvosos, as melhores correlações ocorreram em fevereiro (0,80) e novembro 

(0,73), meses que marcam o auge, final e início, do período chuvoso. Todavia, para meses com 

as maiores taxas de precipitação, como dezembro e janeiro, os coeficientes de correlação 

apresentaram os menores valores, 0,68. Entre os meses mais secos, julho apresentou a melhor 

correlação, com o valor de 0,85. 

Quirino et al. (2015) realizaram uma análise estatística com base no coeficiente de correlação 

entre dados de precipitação obtidos das estações pluviométricas no Estado de Goiás com as 

estimativas do satélite TRMM através do algoritmo 3B43 (versão 7) para o período 

correspondente a janeiro de 2008 e dezembro de 2011. Os resultados das análises de 

precipitação mostraram que as correlações e a intensidade pluviométrica apresentaram 

variação de acordo com a localização de cada estação pluviométrica, decorrente da 

variabilidade climática. 

Ribeiro e Ferreira (2013), mediante um perfil pluviométrico de noroeste-sudeste para 2011, 

avaliaram com o TRMM as chuvas no Cerrado e a relação com o uso do solo. Os autores 

verificaram que nas regiões em que ainda resta vegetação nativa, o índice pluviométrico é 

maior tanto no período seco quanto no período chuvoso.  

Alguns estudos mostram que existe uma tendência do TRMM em superestimar a precipitação 

sobre o continente, assim como relatam a habilidade do TRMM em estimar períodos seco e 

chuvoso (ROSANTE et al., 2010; COLLISCHONN et al., 2007; NÓBREGA et al., 2008). Tais 

autores corroboram as análises neste estudo. Superestimavas de precipitação foram 

observadas para o continente sul-americano (ROSANTE et al., 2010). Todavia, sobre o 

Nordeste do Brasil ocorreu subestimativa. Tal fato foi associado à deficiência do produto em 

estimar nuvens quentes sobre a região.  

As comparações entre as versões 6 e 7 do produto mensal do TRMM (3B43) para a Amazônia 

legal, entre janeiro de 1998 e dezembro de 2010, apontaram para subestimativas em períodos 

de maiores chuvas e superestimativa em períodos de pouca chuva (ANDERSON et al., 2013). 

Os autores ainda ponderam que possivelmente em áreas com uma maior sazonalidade, como 

no Cerrado, os dados do satélite se aproximam mais aos dados de campo.  

Avaliando-se estimativas de precipitação por satélite sobre o Brasil (PEREIRA et al., 2013) para 

dados mensais entre janeiro de 1998 a dezembro de 2010, foi possível mostrar que o TRMM 

superestimou em 8% as chuvas sobre o Brasil. Considerando-se estas estimativas por região, 
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os autores verificaram que a precipitação foi superestimada em 9% na região Centro-Oeste, 

em 8% na região Sul, em 6% na região Norte, em 13% na região Sudeste e em 9% no Nordeste. 

Quanto às estimativas sazonais (COLLISCHONN et al., 2007), foi avaliado que as estimativas de 

precipitação fornecidas pelo TRMM são consistentes e reproduzem com bastante fidelidade o 

regime de chuvas. Os dados de precipitação estimados a partir de satélite como o TRMM 

podem ser uma alternativa eficiente e barata quando comparados a instrumentos de solo, 

como estações pluviométricas. Para Nóbrega et al. (2008) o satélite foi hábil em analisar a 

variabilidade sazonal, representando de forma satisfatória os períodos secos e chuvosos. Ainda 

segundo os autores, os dados do TRMM se correlacionam de maneira satisfatória com a rede 

mais densa de pluviômetros.  

Mediante o exposto, a estimativa de precipitação por satélite permitiu preencher uma lacuna 

deixada pela rede convencional de pluviometria, não somente provendo informações em 

regiões onde é esparsa ou inexistente, como também possibilitando informações mais 

refinadas. De forma geral, a rede pluviométrica no Brasil é mal distribuída e pouco densa, 

particularmente no centro e norte do país. Considerando estes aspectos, este artigo tem por 

objetivo avaliar as estimativas de precipitação por satélite sobre o bioma Cerrado. Como 

desdobramento deste, as estimativas satelitárias serão avaliadas quanto à sazonalidade e 

variação espacial e temporal. 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 - Área de Estudo 

2.1.1 - Características ambientais 

A extensão territorial do Cerrado abrange onze Estados brasileiros: Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Paraná, Tocantins, Distrito Federal e 

Goiás (Figura 1). A atual organização social e espacial do bioma Cerrado foi incrementada a 

partir dos anos 70, do século passado (XX), quando políticas públicas desenvolvimentistas 

foram aplicadas para a região Centro-Oeste do Brasil (MIZIARA; FERREIRA, 2008). A partir 

destes incentivos governamentais extensas regiões do Cerrado, como no caso do Estado de 

Goiás, se consolidaram como importante exportador de commodities, produtor de grãos e de 

produtos agropecuários para o mercado interno, tornando-se relevante para a economia do 

país (GOIÁS, 2012; MAPA, 2012). Contudo, este progresso econômico é acusado pelo atual 

debate da sociedade e da academia (KLINK; MACHADO, 2005; MIZIARA; FERREIRA, 2008; 

NOBRE et al., 1991; COE et al., 2011), de ser o responsável pela degradação do ambiente.  
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Figura 1 - Localização e distribuição das estações meteorológicas na superfície no Bioma 
Cerrado. 
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2.1.2 - Características climáticas 

O regime de precipitação sobre o bioma Cerrado é complexo, pois sofre as interferências dos 

sistemas atmosféricos que atuam sobre a América do Sul, descritos anteriormente no Artigo 1. 

Os sistemas atmosféricos atuantes durante o ano sobre o Cerrado interferem nos regimes de 

precipitação sobre a região (VERA et al., 2006; BOMBARDI; CARVALHO, 2008). Os índices 

pluviométricos permitem delimitar duas estações bem definidas, uma seca (abril a setembro) e 

outra chuvosa (outubro a março). Dentre os principais sistemas atmosféricos atuantes sobre a 

região, conforme apresentado e discutido no Artigo 1, destacam-se: o Anticiclone do Atlântico 

Sul (responsável pelo regime de chuva em grande parte do Cerrado); a Massa Tropical 

Continental (em condições de baixa pressão é responsável pelos veranicos); a Massa Polar 

Atlântica (exerce influência na região Centro-Oeste durante todo o ano, como maior 

frequência no inverno), a variação espacial da Alta da Bolívia interagindo com a Baixa do 

Chaco, responsável pelo mecanismo da estação chuvosa na parte central do Brasil, a Zona de 

Convergência de Umidade do Atlântico Sul (ZACAS) (REBOITA et al., 2010; CAVALCANTE et al., 

2009).  

2.2 - Material 

Foram consideradas as medidas em superfície e as estimativas por satélite quanto à sua 

sazonalidade. As avaliações de precipitação foram obtidas mediante a comparação entre 

dados à superfície e por satélite. Os dados à superfície foram obtidos da rede de estações 

pluviométricas do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), e os dados por satélite, a partir 

do produto 3B43 do TRMM, referente às medias mensais de precipitação. Foram consideradas 

1227 estações em todo o bioma Cerrado.  

O produto 3B43 do projeto TRMM é uma estimativa de precipitação mensal que combina a 

estimativa de precipitação a cada 3 horas decorrentes do produto 3B42 com a precipitação 

observada por pluviômetros do projeto Global Precipitation Climatology Center (CPCC) 

(KUMEROW et al., 2000). Para comparar os dados de precipitação medidos em campo 

(observações) com os obtidos do satélite TRMM, as séries de dados pluviométricos diários 

foram transformadas em totais mensais para cada estação pluviométrica individualmente. Foi 

calculado o somatório mensal para onze anos (2000 a 2010). Os dados satelitários foram 

obtidos considerando-se a localização (latitude e longitude) das estações pluviométricas e 

posteriormente calculadas as somatórias mensais para o respectivo período.  

2.3 - Métodos 
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Os resultados foram avaliados mediante a Correlação de Pearson, de forma a quantificar o 

quanto a variação espacial da precipitação obtida por diferentes métodos estão 

correlacionadas entre si. As análises foram feitas considerando-se as variabilidades espaciais 

da sazonalidade pluviométrica. 

2.3.1 - Testes Estatísticos 

Coeficiente de Correlação (r): representa a associação linear entre as estimativas de chuva por 

satélite e pluviômetro. Seu valor varia entre -1 e 1, com perfeita associação a um: 

                                                                                                                         eq. (1) 

Erro sistemático (Bias): representa as relações de estimação superior ou inferior, é 

adimensional. Para valores maiores a um as estimativas de satélite estão superestimando, e 

menores a um, as estimativas estão subestimando: 

                                                                                                                                  eq. (2) 

Sendo: 

Si: chuva estimada por satélite; 

Gi: chuva por pluviômetro. 

Erro quadrado médio da raiz normalizada (RMS): representa a porcentagem da chuva 

ponderada de pluviômetros; é a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre a 

chuva obtida por satélite e por pluviômetros. E expresso em porcentagem (%): 

                                                                                                             eq. (3) 

Sendo: 

Si: chuva estimada por satélite; 

Gi: chuva por pluviômetro. 

Erro médio (EM): representa a diferença média entre a chuva por satélite e pluviômetros, 

representando em milímetros: 

                                                                                                                    eq. (4) 

Sendo: 

Si: chuva estimada por satélite; 
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Gi: chuva por pluviômetro. 

Coeficiente de Nash-Sutcliffe (N-S): representa o ajuste entre variáveis observadas e 

calculadas. O coeficiente varia de infinito negativo a unidade. Os valores negativos significam 

que o valor médio observado é melhor preditor. Zero significa que o valor médio observado é 

tão bom como o preditor. Um significa ajuste perfeito. Possui valores adimensionais: 

                                                                                                                        eq. (5) 

Sendo: 

Si: chuva estimada por satélite; 

Gi: chuva por pluviômetro. 

Erro relativo (ER): representa as diferenças dos erros com respeito às observações expressas 

em porcentagem (%): 

                                                                                                                           eq. (6) 

Sendo: 

Si: estimada por satélite; 

Gi: chuva por pluviômetro. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises a seguir demonstram e discutem as correlações entre dados obtidos por satélite 

(TRMM - 3B43_v6 e 3B43_v7) e aqueles decorrentes da observação à superfície pela rede 

pluviométrica disponível no bioma Cerrado, compreendendo 1227 estações correspondentes a 

onze anos de dados (2000 a 2010). Em tais avaliações consideraram-se os totais anuais de 

precipitação para períodos mensais e sazonais (estação seca e chuvosa). Serão avaliadas as 

correlações mensais e sazonais no período considerado, assim como as comparações entre as 

médias e o desvio padrão entre observações e TRMM.  

3.1 - Avaliação entre as versões dos algoritmos 3B43_v6 e 3B43_v7 do satélite TRMM para o 

Cerrado 

Foram avaliadas para o Cerrado as versões 6 e 7. A Figura 2 mostra a correlação de Pearson 

para o produto mensal 3B43 nas suas versões 6 e 7, entre as estimativas do satélite (TRMM) e 

as observações (rede pluviométrica) no bioma Cerrado. Foram considerados para esta análise 

os anos de 2000 a 2010. O valor do coeficiente de correlação de Pearson para as versões 
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3B43_v6 foi de 1,00 e para 3B43_v7 foi de 0,98. Observa-se que a versão v_6 tende a ser mais 

concisa e apresenta uma tendência de superestimar a precipitação. Contudo, a versão v-7 

mostra-se mais dispersa em relação à linha de 1:1 não persistindo em tendência de subestimar 

ou superestimar. Outra constatação é que em até 50 mm de precipitação as estimativas estão 

muito próximas em ambas as versões, v-6 e v-7.  

 

 
Figura 2 - Avaliação para o Cerrado entre as versões 3B43_v6 e 3B43_v7 entre estimativa 
por satélite e observações em superfície, correspondente a 1227 estações pluviométricas 
para totais mensais, entre 2000 a 2010.  

 

Superestimativa onde se chove mais e subestimativas onde se chove menos foram tendências 

encontradas na literatura quando se avaliaram as estimativas do TRMM comparadas com a 

rede pluviométrica em superfície (SILVA et al., 2012; ANDERSON et al., 2012; ROSANTE et al., 

2010) na versão 3B43-v6 do TRMM. Contudo, Anderson et al. (2013) identificaram que a v_7 

tende a corrigir a tendência de subestimar máximos de precipitação. Santos et al. (2012) 

identificaram que o TRMM não identifica com acurácia os eventos mais intensos de 

precipitação. Como observado para Goiás (FARIAS et al., 2012) foi possível identificar que nos 

meses de maior taxa de precipitação, dezembro e janeiro, os coeficientes de correlação foram 

os menores valores dentre os outros meses, correspondentes a 0,68. Este fato pode ser 

justificado quando se considera que as chuvas para Goiás se apresentam principalmente de 

origem de nuvens convectivas e, conforme Franchitto et al. (2009), os sensores do 

infravermelho contribuem para as superestimativas sobre nuvens convectivas. Quanto às 

subestimativas, Rozante et al. (2010) identificaram que o satélite teve dificuldade em 

identificar nuvens quentes sobre o Nordeste. Vale ressaltar que a grande contribuição da 

versão 7 do algoritmo foi corrigir os desvios significativos sobre o Oceano (KUMMEROW, 

2007).  
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Analisando-se mensalmente o período estudado, observa-se a variação entre as correlações 

para as duas versões. As Tabelas 1 e 2 contêm os valores mensais da correlação de Pearson 

para cada ano em análise. Na Tabela 1 são observados os valores para a versão 6 do algoritmo 

e, na Tabela 2, a versão 7. De forma geral, as correlações de Pearson se equivalem. No entanto 

vale ressaltar que ocorre falha de dados para algumas estações, principalmente entre os anos 

de 2004 a 2006. 

 

Tabela 1 - Valores mensais para a correlação de Pearson entre observações em superfície e o 
satélite TRMM 3B43-V6. 

 
ANO 

MESES 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2000 0,68 0,58 0,63 0,90 0,85 0,87 0,69 0,77 0,71 0,57 0,66 0,79 

2001 0,52 0,71 0,68 0,89 0,89 0,76 0,80 0,72 0,71 0,69 0,66 0,70 

2002 0,63 0,72 0,70 0,88 0,78 0,77 0,71 0,87 0,56 0,61 0,58 0,68 

2003 0,69 0,72 0,69 0,73 0,69 0,80 0,89 0,58 0,78 0,70 0,56 0,53 

2004 0,65 0,73 0,73 0,62 0,86 0,83 0,79 0,68 0,64 0,64 0,59 0,79 

2005 0,59 0,71 0,72 0,61 0,59 0,70 0,68 0,61 0,74 0,75 0,69 0,55 

2006 0,74 0,71 0,51 0,84 0,88 0,72 0,72 0,49 0,63 0,70 0,61 0,72 

2007 0,67 0,62 0,77 0,73 0,71 0,44 0,88 0,47 0,33 0,47 0,53 0,48 

2008 0,65 0,56 0,66 0,66 0,84 0,83 0,58 0,90 0,94 0,70 0,63 0,67 

2009 0,55 0,62 0,63 0,81 0,88 0,67 0,93 0,74 0,75 0,59 0,72 0,63 

2010 0,73 0,68 0,37 0,74 0,80 0,53 0,73 0,67 0,80 0,42 0,67 0,52 

 

Tabela 2 - Valores mensais para a correlação de Pearson entre observações em superfície e o 
satélite TRMM 3B43-V7. 

 
ANO 

MESES 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2000 0,75 0,67 0,61 0,70 0,65 0,57 0,59 0,67 0,51 0,56 0,59 0,69 

2001 0,78 0,61 0,58 0,89 0,59 0,72 0,61 0,51 0,62 0,59 0,69 0,71 

2002 0,63 0,71 0,80 0,85 0,77 0,69 0,71 0,65 0,63 0,49 0,78 0,68 

2003 0,68 0,62 0,69 0,73 0,70 0,81 0,69 0,48 0,68 0,50 0,56 0,53 

2004 0,69 0,73 0,73 0,72 0,86 0,83 0,59 0,58 0,67 0,44 0,59 0,79 

2005 0,69 0,71 0,72 0,69 0,69 0,60 0,69 0,21 0,64 0,65 0,79 0,55 

2006 0,74 0,61 0,61 0,84 0,87 0,72 0,72 0,39 0,61 0,40 0,71 0,72 

2007 0,67 0,62 0,67 0,73 0,71 0,54 0,68 0,47 0,33 0,47 0,53 0,48 

2008 0,65 0,76 0,66 0,76 0,85 0,81 0,58 0,20 0,64 0,50 0,63 0,67 

2009 0,55 0,62 0,63 0,84 0,78 0,67 0,63 0,24 0,55 0,69 0,72 0,63 

2010 0,74 0,68 0,37 0,74 0,81 0,63 0,65 0,67 0,30 0,42 0,67 0,52 

 

3.2 - Avaliação temporal entre as versões 6 e 7 para médias mensais 

As correlações entre o TRMM e estação pluviométrica para cada mês ao longo do período 

correspondente aos anos de 2000 a 2010 são apresentadas nas Figuras 3 e 4, que caracterizam 

a irregularidade da distribuição da precipitação e a destreza do satélite em quantificar estas 
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medidas, conforme o coeficiente de Pearson (r). Observando-se a versão 6 (Figura 4), esta não 

mostra um padrão de superestimava ou subestimativa. A nuvem de pontos parece se localizar 

sem tendência sobre a linha 1:1, especialmente em meses chuvosos. Se considerarmos os 

meses mais secos, existe uma leve tendência de subestimativa por parte do TRMM de maio a 

agosto. Na versão 7 (Figura 4) observamos que a nuvem de pontos está mais dispersa. Porém, 

para alguns meses, como fevereiro e abril, para valores superiores a 200,0 mm existe uma 

tendência de superestimava. Em meses secos, maio a agosto, não existe uma tendência 

persistente. Tal constatação pode indicar que a versão v_7 tende a corrigir a relação direta 

entre nebulosidade e ocorrência de chuva, como apontado por Franchito et al. (2009). 

Contudo, nos meses de novembro a outubro, início da estação chuvosa sobre o Cerrado, 

ocorrem altas taxas de nebulosidade sem que necessariamente esteja ocorrendo chuva.  

Na Tabela 3 são mostrados os coeficientes de correlação médios (2000 a 2010) entre as 

versões 3B43_v6 e 3B43_v7. Observa-se que os coeficientes de Pearson são mais elevados 

para a versão 6, especialmente para o período chuvoso.  

 

TABELA 3 - Coeficientes de correlação de Pearson para as versões 3B43_v6 e 3B43_v7 e para 
os períodos correspondentes às estações seca e chuvosa. 

MESES 3B43_v6 (Figura 4) 3B43_v7 (Figura 4) 

JAN 0,73 0,78 

FEV 0,70 0,68 

MAR 0,78 0,71 

ABR 0,94 0,84 

MAI 0,92 0,94 

JUN 0,83 0,79 

JUL 0,74 0,77 

AGO 0,88 0,83 

SET 0,73 0,68 

OUT 0,81 0,71 

NOV 0,76 0,79 

DEZ 0,76 0,73 

ESTAÇÃO SECA 0,93 0,83 

ESTAÇÃO CHUVOSA 0,85 0,73 
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Figura 3 - Correlação entre as médias das 1227 estações do Cerrado e os pixels do TRMM para 
a região do Cerrado para a versão 3B43_v6. 
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Figura 4 - Correlação entre as médias das 1227 estações do Cerrado e os pixels do TRMM para 
a região do Cerrado para a versão 3B43_v7. 
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A Tabela 4 apresenta os resultados dos testes estatísticos entre as versões 6 e 7. A raiz 

quadrada do desvio quadrático médio RMSE (Root Mean Square Error) informa sobre o 

desempenho e o espalhamento entre as variáveis envolvidas. Quanto menor seu valor, menor 

a dispersão dos dados. Verifica-se que a versão 7 é mais dispersa que a versão 6. Outubro é o 

mês de maior diferença entre os dados, 65,9 (3B43_v7) e 27,9 (3B43_v6). Quanto ao RMS, as 

diferenças entre as estimativas por satélite e por pluviômetro mostram que as maiores 

diferenças ocorrem para a versão 7, em julho (3452,21). Como a versão 7 se mostra mais 

dispersa considerando-se todo o Cerrado com climatologia complexa, pode-se identificar 

precipitação localizada sobre o bioma. O Bias representa os desvios. Valores superiores à 

unidade significam superestimativa, e inferiores, subestimativa. A versão 7 subestima a 

precipitação entre janeiro a maio e em julho, e superestima no restante do ano. O erro médio 

representa a diferença média entre a chuva por satélite e o pluviômetro. Considerando-se a 

versão 7, observa-se que os totais de precipitação são menores entre os meses de janeiro a 

maio e julho. Por outro lado, em julho, e entre agosto e dezembro, observam-se as maiores 

diferenças. Outubro apresenta o maior Bias, correspondente a 47,0 mm. O coeficiente de 

Nash-Sutcliffe representa o ajuste entre variáveis observadas e calculadas, o coeficiente varia 

de infinito negativo até a unidade. Os resultados mostram que ambas as versões são boas 

preditoras.  

O erro relativo representa as diferenças dos erros em relação às observações expressas em 

porcentagens. Os erros são menores nos meses de janeiro a maio, e no mês de julho, na 

versão 7. A maior diferença entre as versões ocorre no mês de junho, correspondente a 

65,09%. 

Os resultados mostram, conforme a Tabela 4, que ambas as versões, 6 e 7, se equivalem 

quantitativamente e qualitativamente. Contudo, a versão 7, que objetivou melhorar 

acuradamente as estimativas do oceano (KUMEROW et al., 2007) sobre o continente, 

qualitativamente tende a ser mais acurada que a versão 6.  
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TABELA 4 - Testes estatísticos entre estimavas por satélite (versões 3B43_v6 e 3B43_v7) e 
observações em superfície para médias mensais. 

3B43_v7 3B43_v6 

MESES RMSE RMS BIAS 
E. 

MÉD. 
N-S 

E. 

RELAT. 
RMSE RMS BIAS 

E. 

MÉD. 
N-S 

E. 

RELAT. 

JAN 69,5 645,5 1,04 10,8 -62368,09 4,36 62,8 361,7 1,07 17,4 -62368,08 7,02 

FEV 65,8 -467,6 0,93 -14,1 -44844,38 -6,79 52,7 479,5 1,05 11,0 -44844,32 5,31 

MAR 55,4 -604,2 0,95 -9,2 -31402,39 -5,25 52,3 261,5 1,11 20,0 -31402,35 11,47 

ABR 54,9 -723,4 0,91 -7,6 -7542,62 -8,90 30,2 311,6 1,11 9,7 -7542,29 11,38 

MAI 31,4 1285,8 1,05 2,4 -2460,52 5,04 19,2 316,3 1,13 6,1 -2460,31 12,54 

JUN 21,1 216,4 1,65 9,8 -238,93 65,09 13,8 543,8 1,17 2,5 -238,80 16,95 

JUL 24,9 3452,1 1,04 0,7 -466,04 3,52 21,7 636,7 1,17 3,4 -465,61 16,67 

AGO 29,0 212,6 1,59 13,7 -591,44 59,34 12,6 283,7 1,19 4,4 -591,10 19,27 

SET 53,0 176,7 1,56 30,0 -3192,23 56,34 32,3 -744,4 0,92 -4,3 -3192,10 -8,15 

OUT 65,9 138,2 1,57 47,6 -7802,65 57,45 27,9 291,3 1,12 9,6 -7802,48 11,56 

NOV 50,0 291,8 1,11 17,1 -30174,32 10,81 41,7 387,5 1,07 10,8 -29228,91 6,77 

DEZ 78,5 243,1 1,16 32,3 -49252,66 16,16 51,9 254,3 1,10 20,4 -48219,83 10,20 

 

Considerando-se os períodos secos e chuvosos para ambas as versões do algoritmo (Figura 6) 

observa-se uma maior dispersão dos pontos na versão 7. Existe uma tendência a sobrestimava 

na estação chuvosa para V_6 a partir de 600,0 mm. Enquanto na estação seca esta tendência é 

de subestimativa pelo TRMM. Se considerarmos a versão 7, na estação seca a tendência é de 

subestimativa. Os coeficientes de correlação de Pearson para V_6 foram de 0,93 na estação 

seca e de 0,85 na estação chuvosa. Já para a V_7 foram de 0,73 para ambas as estações, seca e 

chuvosa. 
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Figura 6 - Correlação entre as médias de precipitação entre as 1227 estações meteorológicas 
situadas no Cerrado e os pixels do TRMM: período seco e chuvoso - versões 3B43_v6 e 
3B43_v7. 

 

3.3 - Avaliações espaciais das estimativas de precipitação 

O bioma Cerrado compreende diferentes domínios morfoclimáticos inseridos em 11 diferentes 

Estados da federação. Considerando a área de Cerrado contínuo, contendo partes ou totais 

destes Estados, foram avaliadas as correlações de Pearson por regiões geográficas inseridas no 

Cerrado. Tal avaliação considerou a rede pluviométrica, os períodos secos e chuvosos e o 

período anual (Tabela 5). O Estado com maior densidade da rede pluviométrica é São Paulo, no 

entanto grande parte desta rede apresenta falta de dados.  

Os Estados ou partes destes, representados no bioma Cerrado apresentaram correlações entre 

0,79 (Piauí) e 0,99 (Minas Gerais e Goiás). Quanto ao período seco, as correlações variaram 

entre 0,69 (Bahia) e 0,89 (Minas Gerais e Mato Grosso) e entre 0,74 (Piauí) e 0,98 (Minas 

Gerais). A partir destes resultados, podemos inferir que existe uma relação entre áreas do 
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Cerrado e variabilidade das chuvas. Neste caso, como observam Reboita et al. (2010), Sette 

(2005), entre outros, existe uma variabilidade sazonal das chuvas em todo o Cerrado dada a 

sua posição latitudinal, assim como o início e o fim dos períodos de precipitação sobre a região 

são distintos.  

TABELA 5 - Quantidade de pluviógrafos e correlação de Pearson por áreas do Estado da 
federação inseridos no Cerrado e respectivos valores totais, período seco e período chuvoso 
entre 2000 a 2010. 

 
ESTADO 

Quant. de 
pluviógrafos 

Cor. de Pearson (r) 

Total P. seco P. chuvoso 

BA 48 0,95 0,69 0,82 

GO 101 0,99 0,83 0,96 

MA 77 0,81 0,72 0,94 

MG 203 0,99 0,89 0,98 

MS 95 0,98 0,88 0,89 

MT 90 0,98 0,89 0,88 

PI 58 0,79 0,72 0,74 

PR 22 0,92 0,71 0,89 

SP 459 0,95 0,81 0,80 

TO 57 0,95 0,74 0,96 

Em decorrência das análises anteriores observa-se a confiabilidade da versão 7 para 

estimativas de chuva sobre o Cerrado. Desta forma, doravante as análise serão realizadas com 

a versão 7.  

3.3.1 - Avaliação entre estimativas à superfície e a área do pixel do TRMM 

Avaliando-se as medidas pontuais mediante as observações e as estimativas por pixel do 

TRMM será possível apontar a confiabilidade do algoritmo em estimar a chuva. A Figura 7 

apresenta a disposição de grade de pixel do TRMM e a distribuição da rede de estações 

pluviométricas nestes pixels, as quais foram utilizadas para análise.  

Neste tópico pretende-se entender como varia a precipitação observada em superfície e 

aquela estimada para uma área, no caso um pixel de 0,25o x 0,25o. Para tal, foram escolhidos 

no âmbito do bioma Cerrado pixels contendo estações pluviométricas. Como disposto na 

figura anterior (Figura 7), são apresentados os 12 pixels escolhidos aleatoriamente sobre o 

Cerrado e contendo diferentes quantidades das respectivas estações pluviométricas. A partir 

dessas áreas escolhidas foi comparado o valor do pixel (TRMM) e o observado pelos 

pluviógrafos. Segundo Collischonn et al. (2007) estimativas espaciais de precipitação podem se 

constituir em uma ferramenta extremamente útil. Estas estimativas, quando comparadas com 

valores pontuais medidos no solo, fornecem uma boa noção da distribuição espacial das 

chuvas. 
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Figura 7 - Distribuição dos pixels TRMM na área do Cerrado contínuo e respectivas 
estações meteorológicas inseridas nos pixels.  
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As Figuras de 8 a 19 a seguir, apresentam as características dos pixels, tais como o uso do solo; 

as comparações entre as estimativas por área (satélite) e pontuais em superfície 

(pluviógrafos); as diferenças entre estas estimativas; e a correlação entre estas estimativas e o 

valor do coeficiente de Pearson. 

Na Figura 8 (A), é mostrado o pixel correspondente à cidade de Dianópolis, situada no Estado 

do Tocantins. Observa-se que a variação das curvas entre estimativas por satélite e observação 

apresenta um padrão semelhante à climatologia das chuvas no Cerrado (B). Contudo, as 

diferenças são máximas nos meses de março e setembro, correspondentes aos meses em que 

ocorre transição entre períodos chuvosos ou secos. Nestes meses as diferenças são máximas 

para medidas pontuais (março) e para medidas satelitárias (setembro). Na disposição das 

medidas de correlação (C) o coeficiente de Pearson foi de 0,95.  

Na Figura 9 (A) é apresentado o pixel localizado no Estado do Maranhão contendo três 

estações pluviométricas, situadas nas cidades de Iguara, de Nina Rodrigues e de Munin. 

Observa-se que as variações pluviométricas diferem da climatologia do Cerrado. As estimativas 

por satélite superestimam no período correspondente aos meses de agosto a novembro. Por 

outro lado esta variação difere para o período considerado chuvoso no Cerrado, entre os 

meses de janeiro a maio. Considerando-se as diferenças, observa-se que elas são máximas em 

abril, indicando diferença entre 160 mm, indicando uma subestimativa do satélite e, em 

setembro, 129 mm, apontando uma superestimativa do satélite (B). Considerando-se os 

postos pluviométricos verifica-se que a dispersão na correlação é semelhante. Os coeficientes 

de correlação de Pearson foram: 0,90 para Iguara (D); 0,91 para Nina Rodrigues (E); e de 0,90 

para Munin (F). 

Na Figura 10 (A) é apresentada a cobertura do solo correspondente ao pixel em que estão 

contidos os postos pluviométricos correspondentes às cidades de Corrente e de Cristalina do 

Piauí, situadas no Estado do Piauí. Diferente do pixel anterior (Figura 9 A), observa-se que 

neste caso a variação das curvas de precipitação estimada por satélite e por pluviometria 

tende a variar conforme a climatologia do Cerrado. Ou seja, com maiores precipitações nos 

meses de outubro a março. Contudo, ao contrário do que se observou nos casos mostrados 

anteriormente, os postos pluviométricos não variam similarmente entre si (B). Quanto às 

diferenças entre estimativas por satélite e estações em superfície (C) observa-se que estas são 

mínimas entre os meses de maio a agosto e máxima no mês de dezembro. Neste caso, as 

correlações diferentemente do observado anteriormente, foram menores que 0,8, sendo de 

0,76 para a localidade de Corrente (D) e de 0,77 (E) para a localidade de Cristalina do Piauí. 
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Figura 8 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 

compreendendo a estação meteorológica de Dianópolis, situada no Estado do Tocantins (TO) 

(A); a variação da precipitação estimada e observada (B); a diferença entre estimativas e 

observações (C); e a correlação entre estimativa e observação e os respectivos coeficientes de 

Pearson para a localidade de Dianópolis (D).  
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Figura 9 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo as estações meteorológicas situadas nas cidades de Nina Rodrigues, de Iguara 
e de Munim, no Estado do Maranhão (MA) (A); a variação da precipitação estimada e 
observada (B); a diferença entre estimativas e observações (C); e a correlação entre estimativa 
e observação e os respectivos coeficientes de Pearson para as localidades de Nina Rodrigues 
(D), de Iguara (E) e de Munim (F). 
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Na Figura 11 (A) é apresentado um pixel em que somente existe uma estação pluviométrica. 

Neste caso, correspondente à localidade de Boteco dos Mineiros, no Estado do Mato Grosso. A 

tendência do padrão climatológico foi semelhante para ambas às curvas de estimativas. 

Contudo, as diferenças se acentuaram a partir de setembro, correspondente ao início do 

período chuvoso, culminando com uma diferença de 160 mm em dezembro (B). A dispersão de 

pontos correspondentes à correlação entre as estimativas é mostrada em (D). O coeficiente de 

correlação de Pearson foi de 0,92.  

A cobertura do solo referente ao pixel correspondente às estações pluviométricas situadas nos 

Estados da Bahia e de Minas Gerais é mostrada na Figura 12 (A). Neste pixel estão inseridos os 

postos pluviométricos situados em Cocos e na Fazenda Porto Alegre, respectivamente, 

localizados no Estado da Bahia e situados em São Gonçalo e na Lagoa das Pedras, ambos no 

Estado de Minas Gerais. Observa-se que o padrão da curva de precipitação se assemelha ao 

padrão climatológico. Contudo, a estação situada em Coco, no Estado da Bahia, destoa das 

demais nos meses de janeiro e dezembro. Quanto às diferenças, estas variam entre 50 mm 

para mais ou para menos. São praticamente mínimas nos meses de maio, junho, julho e 

agosto. Contudo, a localidade de Cocos, nos meses de janeiro, abril, outubro e novembro, 

apresenta uma variação diferente. Como as estações se encontram muito próximas, os 

resultados indicam que talvez a estação apresente um problema de calibração (B). As 

respectivas correlações estão dispostas para Cocos, com coeficiente de correlação de Pearson 

de 0,92 (D); para a Fazenda Porto Alegre, com coeficiente de correlação de Pearson de 0,95 

(E); para São Gonçalo, com coeficiente de correlação de Pearson de 0,94 (F); e Lagoa das 

Pedras, com coeficiente de correlação de Pearson de 0,95 (G). 

Na Figura 13 (A) estão dispostas as estações de Paranatinga e Passagem da BR-302, no Mato 

Grosso, no pixel correspondente. Os resultados mostraram que ambas as estações seguem a 

variação do padrão proposto pelo satélite. O padrão é semelhante ao da Figura anterior 

(Figura 11 A), com valores próximos entre os meses de março a junho e se distanciando na 

medida em que avança a estação chuvosa. O padrão das diferenças entre as estimativas por 

satélite mostra variações máximas entre janeiro a abril e entre setembro e dezembro. Nestes 

casos o satélite superestimou as precipitações observadas (B). Considerando-se a dispersão de 

pontos de correlação, observou-se que para Passagem da BR-309 a correlação de Pearson foi 

de 0,96 (D) e para Paranatinga foi de 0,95 (E). 
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Figura 10 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo as estações meteorológicas situadas em Corrente e em Cristalândia do Piauí, 
localizadas no Estado do Piauí (PI) (A); a variação da precipitação estimada e observada (B); a 
diferença entre estimativas e observações (C); a correlação entre estimativa e observação e os 
respectivos coeficientes de Pearson para Corrente (D) e para Cristalândia, ambas no Estado do 
Piauí (E). 
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Figura 11 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo a estação meteorológica situada em Boteco dos Mineiros, no Estado do Mato 
Grosso (MT) (A); a variação da precipitação estimada e observada (B); a diferença entre 
estimativas e observações (C); e a correlação entre estimativa e observação e os respectivos 
coeficientes de Pearson para a localidade de Boteco dos Mineiros (D). 
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Figura 12 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo as estações situadas em Cocos e na Fazenda Porto Alegre, ambas no Estado da 
Bahia (BA) e as estações situadas em São Gonçalo e Lagoa das Pedras, respectivamente no 
Estado de Minas Gerais (MG) (A); a variação da precipitação estimada e observada (B); a 
diferença entre estimativas e observações (C); a correlação entre estimativa e observação e os 
respectivos coeficientes de Pearson para Cocos (BA) (D), Fazenda Porto Alegre (BA) (E), São 
Gonçalo (MG) (F) e Lagoa das Pedras (MG) (G). 
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Para o Estado de Goiás, a Figura 14 (A) mostra o posto pluviométrico situado em Pirenópolis 

disposto sobre um pixel e sua respectiva cobertura do solo. Neste caso, observa-se que o 

satélite tende a subestimar as chuvas no período chuvoso e superestimar em períodos secos. 

As maiores diferenças entre estimativas por satélite e em superfície são observadas nos meses 

de abril (81,57 mm) e dezembro (46,63 mm), indicando subestimativa e mínimas em setembro 

apontando uma superestimativa por parte do satélite (B). O coeficiente de correlação de 

Pearson foi de 0,96 (D). 

Considerando-se ainda o centro do Cerrado, a Figura 15 (A) mostra a disposição do uso do solo 

para o posto pluviométrico localizado em Córrego do Ouro em Goiás. A variação do padrão da 

curva de precipitação é similar à de Pirenópolis, na Figura anterior (Figura 14 A). O satélite 

superestima as chuvas no período chuvoso. Porém, observa-se que entre março e agosto as 

diferenças são mínimas, variando entre 7,28 mm e 2,55 mm com relação ao posto 

pluviométrico, e aumentam na medida em que avança o período chuvoso, se estendendo até 

fevereiro. As maiores diferenças (B) são observadas nos meses de fevereiro (56,76 mm) e 

outubro (73,15 mm). O coeficiente de correlação de Pearson foi de 0,95 (D). 

Na Figura 16 (A) estão dispostos os postos pluviométricos de Cachoeira da Manteiga e Ibiá em 

Minas Gerais. As estimativas seguem o padrão das chuvas para o Cerrado, contudo a 

localidade de Ibiá possui um padrão que varia bastante ao longo dos meses. As 

superestimativas pelo satélite foram observadas para o período chuvoso, como pode ser 

observado nos meses de março, outubro e dezembro. Quanto às diferenças entre as 

estimativas, as maiores diferenças ocorreram no mês de abril, considerado o final do período 

chuvoso, sendo de 3,42 mm para Cachoeira da Manteiga e de 27,9 mm para Ibiá. No mês de 

agosto foi observado para Cachoeira da Manteiga de 4,18 mm e, para Ibiá, 22,14 mm (B). Os 

coeficientes de Pearson para Cachoeira da Manteiga foram de 0,98 (D) e, para Ibiá, de 0,94 (E). 

Mais um recorte correspondente à parte central do Cerrado é observado no pixel que 

compreende os postos pluviométricos de Bom Jardim e Benjamim Barro, ambos situados no 

Estado de Goiás, conforme a Figura 17 (A). Os resultados mostraram que como em Pirenópolis 

(Figura 14 A) e Córrego do Ouro (Figura 15 A), o satélite subestima a precipitação durante o 

período chuvoso e superestima durante o período considerado seco para a região. Contudo, 

ocorre uma maior variabilidade entre os postos pluviométricos; em outubro para Bom Jardim 

de Goiás foi de 18,69 mm e de 35,63 mm em março (B). O coeficiente de correlação de 

Pearson foi de 0,97 para Bom Jardim de Goiás (D) e de 0,96 para Benjamim Barros (E). 
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Figura 13 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo as estações situadas em Paranatinga e em Passagem da BR-302, ambas 
localizadas no Estado de Mato Grosso (MT) (A); a variação da precipitação estimada e 
observada (B); a diferença entre estimativas e observações (C); e a correlação entre estimativa 
e observação e os respectivos coeficientes de Pearson para as localidades de Passagem da BR-
302 (D) e de Paranatinga (E).  
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Figura 14 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo a estação meteorológica situada em Pirenópolis, no Estado de Goiás (GO) (A); 
a variação da precipitação estimada e observada (B); a diferença entre estimativas e 
observações (C); e a correlação entre estimativa e observação e os respectivos coeficientes de 
Pearson para Pirenópolis (D). 
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Figura 15 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo a estação meteorológica situada em Córrego do Ouro, no Estado de Goiás 
(GO) (A); a variação da precipitação estimada e observada (B); a diferença entre estimativas e 
observações (C) e a correlação entre estimativa e observação e os respectivos coeficientes de 
Pearson para Córrego do Ouro (D).  
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Figura 16 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo as estações meteorológicas situadas em Cachoeira da Manteiga e em Ibiá, no 
Estado de Minas Gerais (A); a variação da precipitação estimada e observada (B); a diferença 
entre estimativas e observações (C); e a correlação entre estimativa e observação e os 
respectivos coeficientes de Pearson para Cachoeira da Manteiga (D) e Ibiá (E). 
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Considerando-se um recorte para o Mato Grosso do Sul, o padrão correspondente ao perfil das 

chuvas apresenta uma inflexão no mês de maio. Porém, esta variação é seguida pelos postos 

pluviométricos (Figura 8 A). Neste recorte estão contidos os postos pluviométricos situados em 

Jaraguá, em Santa Elisa e em DNOCS. Contudo, somente no período correspondente aos 

meses de agosto a novembro os dados satelitários persistem em indicar superestimação da 

precipitação. O posto pluviométrico que mais apresentou variação ao longo do período é o 

DNOCS-8. DRS. Estas variações são máximas em outubro e março (B). Os coeficientes de 

Pearson para os respectivos postos são de 0,98.  

Finalmente, a Figura 12 (A) representa o uso e cobertura do solo para um pixel do TRMM 

localizado no Estado de São Paulo. Neste pixel estão contidos os postos pluviométricos de 

Águas Virtuosas, Santa Esperança e Fazenda São Lourenço. Observa-se que o padrão de 

distribuição de chuvas do satélite se distingue dos postos pluviométricos. O ponto de inflexão 

observado no mês de outubro pelos postos pluviométricos não é seguido pelo do TRMM. As 

diferenças mínimas entre satélite e postos pluviométricos são observadas nos meses de julho e 

agosto (B). Os coeficientes de correlação são: 0,91 para Águas Virtuosas (D); 0,94 para S. C. 

Esperança e de 0,93 para Fazenda São Lourenço.  

Considerando-se as Figuras de 8 a 19, foi observado que os padrões de precipitação são 

similares entre as estimativas por satélite e por pluviômetros, considerando a curva que 

descreve a climatologia para a região do Cerrado. Todavia, o norte do Cerrado representado 

por pixels escolhidos nos Estados do Maranhão (Figura 9) e do Piauí (Figura 10) apresentam as 

variações das precipitações mensais diferentes dos demais pixels inseridos no Cerrado. 

Ressalta-se que o norte do Cerrado é regido climatologicamente pela Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), caracterizada por intensa nebulosidade e chuvas intensas. Esta área sofre a 

influência da região amazônica e sua variabilidade se aproxima da climatologia do norte do 

Nordeste brasileiro (REBOITA et al., 2010), explicando esta diferença de padrões. Outro padrão 

que se diferencia da curva típica de precipitação para o Cerrado foi observado para o pixel 

localizado no Estado de Mato Grosso do Sul (Figura 18 A). Foi observado um ponto de inflexão 

no mês de maio, caracterizado pela diminuição das chuvas, já no período seco. Ressalta-se 

ainda que este padrão é diferente também para o pixel localizado no Estado de São Paulo 

(Figura 19 A). 
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Figura 17 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo as estações meteorológicas situadas em Bom Jardim e em Benjamin Barros, 
localizadas no Estado de Goiás (GO) (A); a variação da precipitação estimada e observada (B); a 
diferença entre estimativas e observações (C) e a correlação entre estimativa e observação e os 
respectivos coeficientes de Pearson para Bom Jardim (D) e Benjamin Barros (E). 
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Figura 18 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo as estações situadas em Santa Elisa, em Jaraguá e em DNOS-8. DRS, no Estado 
de Mato Grosso do Sul (MS) (A); a variação da precipitação estimada e observada (B); a 
diferença entre estimativas e observações (C); e a correlação entre estimativa e observação e 
os respectivos coeficientes de Pearson para Santa Elisa (D), Jaraguá (E) e DNOS-8. DRS (F). 
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Figura 19 - Caracterização da cobertura do solo correspondente ao pixel do TRMM 
compreendendo as estações meteorológicas situadas em Águas Virtuosas, em Santa Cruz da 
Esperança e na Fazenda São Lourenço, localizadas no Estado de São Paulo (SP) (A); a variação 
da precipitação estimada e observada (B); a diferença entre estimativas e observações (C); e a 
correlação entre estimativa e observação e os respectivos coeficientes de Pearson para Águas 
Virtuosas (D), Santa Cruz da Esperança (E) e para a Fazenda São Lourenço (F). 
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Considerando-se as estimativas entre os dados obtidos por satélite e as informações obtidas 

por postos pluviométricos, observa-se que existe uma uniformidade entre padrões no interior 

do bioma. Eles se diferenciam nos extremos do bioma. Isto pode ser explicado devido ao fato 

de que a variabilidade das chuvas é influenciada por outros biomas na sua região de transição.  

Quanto às superestimativas ou subestimativas, em uma região localizada no interior do bioma, 

portanto em que ocorreria um padrão mais homogêneo de chuvas, como o Estado de Goiás, 

observou-se que existe uma tendência do satélite subestimar o período chuvoso e 

superestimar o período seco. Situação observada para os pixels correspondentes a Pirenópolis 

(Figuras 14 A); Córrego do Ouro (15 A); Bom Jardim de Goiás e Benjamim Barros (17 A). Estas 

análises se assemelham aos resultados encontrados para a Amazônia por Anderson et al. 

(2013). 

Considerando-se as correlações entre estimativas satelitárias e pluviométricas, em todos os 

pixels foram observados coeficientes de Pearson superiores a 0,90. Exceto no caso do pixel 

localizado no Piauí (Figura 10 A). Neste caso em particular, o coeficiente de Pearson foi de 0,77 

e dispersão entre as estimativas por satélite e pluviométricas. Não foi possível relacionar a 

variabilidade das estimativas e o uso do solo nos pixels considerados, devido a não existência 

de dado consistente que possa relacionar quantitativamente a precipitação com o uso do solo. 

Embora a literatura aponte que o desmatamento influencia no padrão das chuvas (D’ALMEIDA 

et al., 2007; ELTHAIR; BRAS, 1993). 

3. 4 - Anomalias de estimativas de precipitação sobre o Cerrado 

Período seco e chuvoso está relacionado a episódios de intensa ou ausência de nebulosidade. 

O satélite reproduziu as anomalias de precipitação entre os anos de 2000 a 2010, tanto 

sazonalmente quanto anualmente. Contudo, pretendeu-se avaliar climatologicamente meses 

com anomalias positivas ou negativas de precipitação. As anomalias se mostraram mais 

significativas sobre as partes leste, central e oeste do Cerrado (Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul). O padrão anual chuvoso em geral é semelhante entre si, contudo diferem sobre o padrão 

apresentado para o período seco. Para se avaliar como os efeitos de anos secos e chuvosos no 

Cerrado, foram calculadas as anomalias entre os anos de 2007 e 2009. Na Figura 20 são 

apresentadas as anomalias de precipitação com o TRMM 3B43_v7 anual e sazonal. 

Segundo Grimm (2009) a variabilidade interanual do clima no Brasil apresenta significativa 

contribuição para a variância da precipitação em várias regiões e, embora essa contribuição 

seja geralmente menor do que a variabilidade sinótica e intrassazonal representa um 

importante modulador dessa variabilidade de mais alta frequência. Considera-se que o El Niño-
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Oscilação Sul (ENOS) é a principal variabilidade climática interanual global. Na Figura 20 são 

apresentadas as anomalias de precipitação a partir dos dados TRMM, para anos de 2007 e de 

2009. Nestas figuras constam as anomalias anuais e os períodos secos e chuvosos.  

O ano de 2007 (Figura 20 A) foi considerado um ano seco em praticamente todo o Cerrado, 

evidenciando-se também a escassez de chuvas no período chuvoso. As anomalias negativas 

são mais evidenciadas na parte centro norte do bioma entre Goiás e Tocantins com anomalias 

entre -1,8 mm e -3,0 mm. Este ano seco foi identificado com alto índice de focos de queimada 

(MOREIRA et al., 2013). Contudo, o ano de 2009 esteve sob a influência do início de um El Niño 

moderado. Foi considerado como um ano praticamente chuvoso (Figura 20 B) em todo o 

Cerrado, apresentando um padrão diferente do observado para o ano de 2007. No período 

anual, as anomalias positivas são observadas em praticamente todo o Cerrado. Porém, 

considerando-se o período chuvoso, estas anomalias são menos pronunciadas que no período 

seco, variando entre 0,6 mm a 1,8 mm. Estes resultados mostram que o TRMM_v7 é hábil para 

detectar as anomalias de chuva sobre o Cerrado, como para episódios de El Niño e La Niña 

(GRIMM et al., 2009).  
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Figura 20 - Anomalia de precipitação para o Cerrado compreendendo o período seco, 
chuvoso e anual para os anos de 2007 (A) e de 2009 (B). 

4 - CONCLUSÕES 

As análises mostraram que existem boas correlações entre as estimativas de precipitação por 

satélite (TRMM-3B43) e as observações provenientes da rede de estação pluviométrica para o 

Cerrado. Os resultados mostraram que as estimativas por satélite são consistentes com as 

variações mensais da precipitação ao longo do ano, características do perfil climático da 

região. Constata-se a destreza do TRMM em estimar a precipitação, dada a complexidade 

climática da região mediante a atuação dos distintos sistemas meteorológicos presentes, 

principalmente na estação chuvosa sobre a parte central da América do Sul.  
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Considerando as versões 6 e 7 do algoritmo para estimar a precipitação, observa-se que 

grandes implementações foram feitas para melhorar a confiabilidade e diminuir os desvios 

entre observações e estimativas. Embora a versão 7 do modelo tenha contribuído com 

melhoras nas estimativas de precipitação sobre o Oceano, estas melhoras foram também 

observadas para diminuir os desvios na estação chuvosa na região do Cerrado brasileiro. 

Existe uma relação entre variabilidade sazonal da precipitação e sua localização na região do 

bioma. Dada a variabilidade de início e término das estações seca e chuvosa na região, as 

correlações entre estimativas por satélite e observações variam desde correlações perfeitas e 

positivas e negativas. Regiões correspondentes à parte central do Cerrado como os Estados do 

Tocantins e Goiás apresentam boas correlações e sem muita variabilidade.  

As observações entre estações pluviométricas dentro do pixel mostram relações robustas e 

com poucos desvios. Comparações entre as médias das observações e das estimativas 

apontam ser viável estimar chuva por satélite. Existe uma tendência do satélite em subestimar 

o período chuvoso e superestimar o período seco. Situação observada para os pixels 

correspondentes a Pirenópolis, Córrego do Ouro, Bom Jardim de Goiás e Benjamim Barros. 

Considerando-se as correlações entre estimativas satelitárias e pluviométricas, em todos os 

pixels foram observados coeficientes de Pearson superiores a 0,90, exceto no caso do Pixel 

localizado no Piauí. Neste caso em particular, o coeficiente de Pearson foi de 0,77 e dispersão 

entre as estimativas por satélite e pluviométricas. Não foi possível relacionar a variabilidade 

das estimativas e o uso do solo nos pixels considerados, devido ao fato de que não existe dado 

consistente que possa relacionar quantitativamente a precipitação com o uso do solo.  

Vale ressaltar que as estimativas por satélite tendem a superestimar a precipitação. Tal fato foi 

mais relevante durante a época chuvosa na região em estudo. Um fator a considerar neste 

caso é a alta nebulosidade, mesmo na ausência de chuva. Conclui-se que os dados do satélite 

TRMM são consistentes para análises regionais, particularmente para os meses intermediários 

nos períodos de chuva e seca, como fevereiro e julho. Existe potencial e limitações de dados 

satelitários para estimativas de precipitação sobre o Cerrado. Considerando-se a variabilidade 

espacial e temporal para fenômenos climáticos e domínios edafoclimáticos, os resultados 

mostraram que o TRMM é hábil em estimar quantitativamente e qualitativamente as chuvas 

sobre o Cerrado.  
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PADRÃO PLUVIOMÉTRICO POR SATÉLITE SOBRE O BRASIL E O CERRADO 

UTILIZANDO ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Nas duas últimas décadas, houve um avanço significativo em metodologias e técnicas 

relacionadas a estimar a precipitação a partir do espaço. Diante destas estimativas, se tornou 

possível complementar e refinar as informações derivadas da rede pluviométrica em 

superfície, esparsas ou inexistentes, sobre áreas extensas como o continente sul-americano 

(ROZANTE et al., 2010), o core do bioma Cerrado (FARIAS et al., 2013) e bacias hidrográficas 

(COLLISCHONN et al., 2007).  

As características locais da superfície e das condições atmosféricas, aliadas a padrões de 

ventos regionais e globais, influenciam no tipo, características e quantidade de chuva sobre 

uma região. A precipitação sobre o Brasil é resultante de diversos fenômenos meteorológicos 

(SATYAMURTY et al., 1996; REBOITA et al., 2010; 2003; SETTE, 2005; SILVA et al., 2008; 

FERREIRA et al., 2009) causados por padrões de circulação atmosférica em diferentes escalas 

de tempo e espaço.  

A precipitação varia climatologicamente no tempo e no espaço. Sob este contexto, a análise 

multivariada é uma técnica estatística que contribui para compreender o padrão espacial e 

temporal, assim como padrões de homogeneidade em áreas características. A Análise de 

Componentes Principais (ACP), também conhecida como Funções Ortogonais Empíricas (EOF), 

se popularizou a partir das análises de dados atmosféricos. A ACP tem por finalidade reduzir de 

forma eficiente um grande conjunto de dados transformando-os em novas variáveis, de forma 

a representar com maior eficiência a fração mais significativa da variância contida nos dados 

originais.  

A ACP é um procedimento matemático baseado na álgebra de matrizes, onde uma matriz de 

correlação (ou covariância) obtida a partir de uma matriz de anomalias padronizadas [Z] é 

expressa em desvios padrões. A matriz [Z] terá “n” linhas e “k” colunas. A variável “k” pode ser 

representada por estações, pontos de grade, observações ou sondagens, enquanto “n” 

expressa o número de observações, ou seja, o tamanho da série. Mediante uma combinação 

linear ponderada de variáveis, a ACP detecta padrões referentes à localização espacial dos 

principais modos e de sua variação temporal (WILKS, 2006).  
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O primeiro modo, ou primeiro componente principal (CP), é a combinação linear normalizada 

das variáveis originais, que representa a máxima fração ou porcentagem da variância. A 

segunda CP é a combinação linear que não está correlacionada com o primeiro modo e 

representa a maior parte da variância restante e assim sucessivamente (WILKIS, 2006, p. 421). 

A ACP foi largamente utilizada para se avaliar dentre outras as variáveis climáticas, padrões de 

precipitação sobre grandes áreas (GUEDES et al., 2010; PAEGLE; MO, 1997; SANTOS, 2014; 

AMANAJÁS; BRAGA, 2012; PEDROSO et al., 2014; ALMEIDA et al., 2015).  

Mediante o exposto, este artigo tem por finalidade avaliar as estimativas de precipitação por 

satélite, quanto ao padrão espacial e temporal e a sazonalidade da precipitação sobre o Brasil 

e o Cerrado utilizando-se da técnica da Análise de Componentes Principais.  

2 - MATERIAIS E MÉTODO 

2.1 - Área de Estudo  

O bioma Cerrado se distribui latitudinalmente sobre o território brasileiro e seu clima é 

caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, apresentando duas estações bem 

definidas: estação seca, de abril a setembro, e estação úmida, de outubro a março. Dentre os 

principais sistemas atmosféricos, de grande escala, que atuam sobre a região, destacam-se os 

episódios de El Niño e La Niña, assim como o Anticiclone do Atlântico Sul, responsável pelo 

regime de chuva de grande parte do Cerrado; a Massa Tropical Continental, em condições de 

baixa pressão é responsável pelos veranicos; e a Massa Polar Atlântica, que exerce influência 

na região Centro-Oeste durante todo o ano, com maior frequência durante o inverno. A 

influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), dependendo de sua localização, 

atua localmente sobre a quantidade de precipitação (ASSAD et al., 1994; GAN; MOSCATTI, 

2003; SETTE, 2005; SILVA et al., 2008; FERREIRA et al., 2009). 

2.2 - Material 

Neste estudo utilizaram-se as estimativas de precipitação mensal da missão TRMM (Tropical 

Rainfall Measuring Mission) sobre a região tropical. Foram utilizados 15 anos de dados, 

correspondente ao período entre 2000 a 2014 recortados para todo o território brasileiro e 

para o Cerrado. Estes recortes de estimativas mensais foram utilizados para calcular a Análise 

de Componentes Principais para todo o território brasileiro e o bioma Cerrado. 

O ENVI 4.7 foi utilizado para o processamento da Análise de Componentes Principais, 

considerando-se os três primeiros fatores, ou componentes principais, mais representativos. 
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As saídas do ENVI, representando as raízes características da matriz (autovalores) e as 

componentes principais (número de autovalores), os autovetores e as matrizes de correlação e 

covariância, foram elaborados utilizando o programa Microsoft Excel. Mediante os resultados 

foram confeccionados os gráficos scree, demostrando a relação entre os autovalores e número 

de componentes ou modos para o território brasileiro e o Cerrado. Para a confecção das áreas 

homogêneas e os respectivos padrões climatológicos, foi utilizado o ARCGIS 10.1. 

Para efeito de validação para o Cerrado, as estimativas de precipitação por satélite foram 

confrontadas com dados provenientes da rede pluviométrica em superfície, correspondente a 

1227 postos pluviométricos, referentes a 11 anos de dados (2000 a 2010).  

Para a validação climatológica dos padrões de homogeneidade quanto à sazonalidade da 

precipitação sobre o Brasil e o Cerrado, a espacialização mensal da precipitação foi avaliada 

conforme o Atlas Climatológico da precipitação da América do Sul, disponível em: 

<http://www.cpc.noaa.gov/products/outreach/research_papers/ncep_cpc_atlas/9> (SHI et al., 

2013). 

2.3 - Métodos 

A análise de componentes principais (ACP) é uma técnica baseada na estatística multivariada, 

onde uma grande quantidade de informações dispersas é transformada em um conjunto de 

dados coesos sem a menor perda de informações possíveis. 

A partir de uma matriz de dados de estimativas de precipitação por satélite: 

                                                                                                  eq. (1) 

Em que as variáveis dessas matrizes possuem média  e variância , onde p = 

1, 2, ... , n, obtém-se uma matriz de variância e covariância: 

                                                                                                                                       eq. (2) 

Onde a matriz M contém valores centrados em zero e  é sua transposta e “p” o número de 

pixels. Normalizando a matriz das variáveis m1, m2, m3, ... , mn (média = 0 e variância = 1) pela 

média e do desvio padrão, a matriz variância e covariância será igual à matriz de correlação R, 

dada por:  

                                                                                                                               eq. (3) 

http://www.cpc.noaa.gov/products/outreach/research_papers/ncep_cpc_atlas/9


67 
 

Sendo R uma matriz de correlação simétrica e positiva de dimensão (n x n). Da matriz 

correlação [R], obtêm-se K autovalores λm que seguem a relação:  

                                                                                                                               eq. (4) 

Cada um dos K autovalores λm correspondem a um autovetor:  

                                                                                       eq. (5) 

Que corresponde a cada uma do “p” componentes da nova base ortogonal, onde as novas 

variáveis (ou componentes principais) podem ser calculadas projetando-se os dados originais 

sobre a nova base dada pelos autovetores de [R]:  

                         eq. (6) 

Cada autovetor possui “n” elementos que se correspondem com cada uma das “p” áreas que 

podem ser representadas espacialmente. A disposição espacial mostra quais localizações 

contribuem mais significativamente com as respectivas componentes principais e quais as 

anomalias representadas por essa componente principal. Cada um dos “p” componentes 

fornece uma explicação e a variância total, proporcional ao autovalor correspondente: 

                                                                                                                                   eq. (7) 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para efeito das análises da ACP, somente as três primeiras componentes são relevantes, como 

observado nos valores correspondentes para o Brasil e o Cerrado (Figura 1). Estes valores 

traçados sob um espectro de autovalores em uma escala linear vertical produzem o conhecido 

gráfico scree. Segundo Wilks (2006, p. 471) o gráfico scree qualitativamente tem como objetivo 

localizar um ponto de inflexão. Este ponto é considerado na intersecção entre um brusco 

declínio da curva para a direita e um contínuo suave nesta mesma direção.  

O número de componentes principais em que a separação ocorre é então considerado como o 

corte de truncamento, o critério inclinação scree não envolve inferência estatística 

quantitativa. Assim, as três primeiras Componentes Principais são escolhidas baseando-se no 

critério que considera como mais significativos os autovalores cujos valores sejam superiores à 

unidade (GARAYALDE et al., 1986). Entretanto, vale ressaltar que somente as duas primeiras 

Componentes Principais correspondem a valores superiores a 15% de significância.  
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Figura 1 - Gráfico scree, mostrando a relação entre os autovalores e número de componentes 
para o Brasil e o Cerrado. Foram considerados 15 anos (2000 a 2014) de dados de estimativas 
de precipitação pelo TRMM.  

 

Foram encontrados três fatores ou componentes mais significativos que explicam 97,5% da 

variância total dos dados mensais de precipitação tanto para o território brasileiro quanto para 

o bioma Cerrado. A primeira componente explica 73,27%; a segunda componente explica 

18,34%; e a terceira componente explica 5,97% da variância dos dados para o território 

brasileiro. Quanto ao Cerrado, a primeira componente explica 74,24%; a segunda componente 

explica 16,29%; e a terceira componente explica 6,53% da variância dos dados. A Figura 1 

mostra a semelhança das curvas tipo scree plotadas tanto para o Brasil quanto para o Cerrado. 

Estas curvas evidenciam uma estabilização dos valores, a partir da quarta banda. No entanto, 

retêm-se apenas os valores referentes aos autovetores com números de ordem superiores 

àquele em que se inicia a estabilização.  

3.1 - Correlações entre Componentes Principais 

Na Figura 2, são apresentadas as correlações correspondentes a cada uma das três primeiras 

Componentes Principais para o Brasil e o Cerrado (Figura 2 A e B). Também é apresentada a 

climatologia média mensal correspondente à área contínua do bioma Cerrado. Esta área 

contínua do bioma caracteriza-se como representativa para a climatologia da precipitação 

sobre a porção central do Brasil (REBOITA et al., 2010). Mais especificamente (Figura 2C), 

mostra a sinergia entre 11 anos de estimativas do satélite TRMM, comparadas às observações 

em superfície mediante postos pluviométricos, entre os 2000 a 2010.  
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Comparando-se a variação entre as Componentes Principais (CP) 1 e 2 (Figuras 2 A e B) 

observa-se que ambas variam similarmente em ambas as regiões do território brasileiro e do 

Cerrado. Considerando-se o território brasileiro (Figura 2 A), observa-se que valores superiores 

a 0,90 são observados para o trimestre de janeiro a março e o bimestre de novembro a 

dezembro para CP1 e no trimestre de janeiro a março e o mês de dezembro para a CP2. 

Valores de correlação inferiores a 0,50 são observados no trimestre de junho a agosto, tanto 

para a CP1 quanto para a CP2. Analisando-se estas componentes para o Cerrado (Figura 2 B) 

observa-se que os valores são superiores a 0,90 nos trimestres de janeiro a março e de 

outubro a novembro, para a CP1 e para o mesmo período, correspondente a CP2, excetuando-

se o mês de outubro. Correlações inferiores a 0,50 são observadas para o bimestre de junho e 

julho, correspondente a CP1 e, ao mês de junho, para a CP2.  

A partir das análises anteriores, observa-se que as CP1 e CP2 se correlacionam entre si, 

marcando um perfil sazonal da precipitação sobre o Brasil Central nas estações de primavera 

(setembro a dezembro) e verão (dezembro a março), períodos de intensa atividade convectiva 

da atmosfera (SATYAMURTY et al., 1996) sobre o continente sul-americano.  



70 
 

 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Figura 2 - Correlações entre o número de componentes principais (meses) mediante 
estimativas satelitárias (TRMM) para o território brasileiro (A); o bioma Cerrado (B); e uma 
comparação entre o perfil da precipitação para o bioma Cerrado entre 1227 postos 
pluviométricos e o TRMM correspondente a 11 anos de dados (2000 a 2010).  
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O mês de outubro, correspondente à primavera, marca o início da estação das chuvas sobre o 

Cerrado, configurando-se em uma banda de precipitação no sentido noroeste-sudeste (SHI et 

al., 2000; REBOITA et al., 2010) sobre o continente sul-americano, permanecendo até o mês de 

abril, no início do outono. As menores correlações ocorrem nos meses de junho e julho, meses 

correspondentes aos períodos mais secos sobre o Cerrado. Contudo, sobre o Brasil durante 

este trimestre, de junho a agosto, observam-se máximos de precipitações sobre o litoral do 

Nordeste brasileiro, o norte e oeste da Amazônia e sobre as regiões Sudeste e Sul do Brasil 

conforme apontado por Shi et al. (2000).  

Quanto à CP3, observa-se uma variabilidade diferente para a região do Cerrado quando 

comparada com o território brasileiro, caracterizando uma sazonalidade distinta entre elas. A 

CP3 é mais representativa para o território brasileiro, mais especificamente entre os meses de 

março a agosto, correspondente às estações de outono e inverno (Figura 2 A). Neste período, 

os máximos de precipitação, superiores a 300,0 mm.mes-1 (SHI et al., 2013), se retraem de 

sudeste para o noroeste do continente, dando início à estação seca sobre o Cerrado. Contudo, 

sobre o Cerrado (Figura 2 B), a CP3, entre os meses de março a maio, corrobora com o início da 

estação seca no bioma. 

Ressalta-se que a partir das Figuras 2 A e 2 B, é possível correlacionar climatologicamente a 

precipitação sobre o Cerrado com a área longitudinal representativa do centro do território 

brasileiro. Para tal, foi realizada a climatologia média mensal para 1227 estações 

pluviométricas inseridas na área contínua do bioma Cerrado e comparadas às estimativas de 

satélite entre os anos 2000 a 2011 (Figura 2 C). A Figura 2 C corrobora com a destreza do 

TRMM em estimar sazonalmente a precipitação sobre a área central do Brasil, caracterizada 

por sua alta variabilidade sazonal pluviométrica (SATYAMURTY et al., 1996; NIMER, 1979; 

SETTE, 2007; REBOITA et al., 2010). 

3.2 - Correlações entre Componentes Principais rotacionadas 

Na ACP os autovetores representam as Componentes Principais resultantes da rotação das 

variáveis originais. Tal rotação representa fisicamente a maior parte da variância dos dados. A 

rotação dos autovetores pode ser considerada como uma medida da relativa importância de 

cada variável em relação às componentes principais e os respectivos sinais, se positivos ou 

negativos, indicam relações direta ou inversamente proporcionais. O primeiro autovalor a ser 

determinado corresponderia à maior porcentagem da variabilidade total presente e, assim, 

sucessivamente com os demais (WILKES, 2006, p. 450). Cada uma das três Componentes 
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Principais (CP) representa um padrão quanto à distribuição de chuva e sazonalidade. Nestas 

análises, a primeira CP corresponde ao padrão da distribuição das chuvas; a segunda a 

sazonalidade de distribuição dessas chuvas; e a terceira, a uma sazonalidade de segunda 

ordem.  

As Figuras 3 A e B mostram o padrão correspondente às três primeiras Componentes Principais 

para o Brasil e o Cerrado, respectivamente. Observa-se que a CP1 possui variação semelhante 

tanto para o Brasil quanto para o Cerrado. Sua variabilidade é quase constante para um valor 

de 0,30 com leve decréscimo no mês de julho, considerado um dos meses mais secos na 

porção central do Brasil.  

Diferentemente da CP1, a CP2 varia simetricamente oposta entre Brasil e Cerrado. Para o 

Brasil (Figura 3 A) apresenta correlações significativas superiores a 0,35 no trimestre de junho 

a agosto. Para o Cerrado (Figura 3 B) as correlações são negativas neste trimestre, de julho a 

agosto, e positivas no período chuvoso de outubro a março, apresentando valores superiores a 

0,27 nos meses de novembro e dezembro. Tal variabilidade corrobora a diferença no padrão 

sazonal da precipitação sobre o Brasil e o Cerrado. O sinal das curvas do TRMM está alinhado 

com a climatologia, ou seja, baseando-se na climatologia (SHI et al., 2013), na estação de 

inverno, enquanto o Cerrado está seco apresentando totais pluviométricos inferiores a 25,0 

mm.mês-1, o restante do território brasileiro apresenta totais pluviométricos superiores a 

200,0 mm.mês-1. 

Quanto à CP3, esta representa uma sazonalidade de segunda ordem. Vale ressaltar que esta 

componente varia similarmente entre as áreas em estudo e em um mesmo período, entre o 

outono e o final do inverno. Sobre o Brasil, um mínimo é observado em abril e um máximo 

ocorre em setembro, 0,47 (Figura 3 A). Sobre os Cerrados (Figura 3 B) um mínimo também é 

observado em abril e valores máximos, 0,40, são observados nos meses de agosto e setembro. 

Neste período correspondente ao outono e final do inverno, a correlação entre os autovetores 

rotacionados apontam para uma diminuição das chuvas sobre o interior do Brasil e aumento 

dos totais pluviométricos mensais sobre as extremidades do território brasileiro. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 3 - Distribuição dos fatores rotacionados (correlações) para os três fatores comuns de 
precipitação (mm) mediante dados satelitários para o Brasil (A) e o Cerrado (B). 
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3.3 - Espacialização das Componentes Principais para o Brasil 

Em decorrência da rotação dos autovetores correlacionados, a Figura 4 apresenta a 

espacialização das estimativas de chuva por satélite compreendendo o território brasileiro, 

para as três primeiras Componentes Principais.  

Considerando-se a PC1 (Figura 4 A) observa-se que as distintas áreas são semelhantes à 

espacialização dos domínios edafoclimáticos sobre o Brasil (SHI et al., 2013). A partir do sinal 

característico é possível distinguir quatro domínios característicos: uma região de alta 

variabilidade pluviométrica, entre 250,0 mm.mês-1 e 1043,0 mm.mês-1, compreendida sobre a 

região amazônica; outra região com baixos totais pluviométricos, referente à região do 

semiárido, com totais pluviométricos entre -245,0 mm.mês-1 e 97,0 mm.mês-1; 

consequentemente, uma região de transição compreendida entre a Amazônia e o semiárido, 

representativa do bioma Cerrado com totais pluviométricos entre 98,0 mm.mês-1 e 247,0 

mm.mês-1; no sul do País, outra região com totais pluviométricos entre 250,0 mm.mês-1 e 

390,0 mm.mês-1 representativo de floresta temperada. Esta primeira componente explica 

73,29% da variabilidade de distribuição da precipitação.  

Quanto à CP2 (Figura 4 B), esta componente é explicada por 18,34% da variabilidade da 

sazonalidade sobre o Brasil. É interessante notar o padrão longitudinal marcante de noroeste-

sudeste com anomalias negativas estendendo-se até o litoral, entre -390,0 mm.mês-1 a -221,0 

mm.mês-1. Por outro lado, anomalias positivas são observadas do norte da Amazônia até parte 

do litoral do Sudeste e sobre o Sul do Brasil, variando entre 7,0 mm.mês-1 a 489,0 mm.mês-1. 

Uma característica desta espacialização é a relação entre o sinal da anomalia e a configuração 

apresentada. Esta configuração é característica do trimestre de julho a agosto (Figura 4 A), 

correspondente à estação de inverno no hemisfério sul. Durante o inverno a atmosfera sobre o 

continente se encontra em fraca atividade convectiva (SATYAMURTY et al., 1996; REBOITA et 

al., 2010), condizente com a diminuição progressiva da precipitação no sentido noroeste-

sudeste.  

Contudo, ainda se referindo à CP2 (Figura 4 B), e considerando-se o sinal da anomalia, a 

pequena região próxima ao litoral pode ser associada à região de atuação da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) na estação oposta, o verão. Entre os meses de dezembro 

a fevereiro as ZCAS são formadas devido ao escoamento entre os ventos alísios de nordeste 

com ventos em baixos níveis provenientes de noroeste. Os máximos de precipitação sobre o 

norte, litoral nordestino e sul do Brasil são característicos da estação de inverno (SHI et al., 
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2013). A convecção é induzida pela brisa marítima, ou por frentes ou sistemas vindos de leste 

que influenciam os alísios de sudeste gerando instabilidade sobre a região, gerando 

precipitação (SATYANURTY et al., 1996; REBOITA et al., 2010).  

O máximo de precipitação sobre o extremo norte, o norte do Nordeste brasileiro e a 

variabilidade das chuvas no domínio amazônico, pode ser explicado pela flutuação sazonal da 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A ZCIT corresponde à região de confluência dos 

ventos alísios de sudeste provenientes do hemisfério sul com os de nordeste provenientes do 

hemisfério norte, caracterizada por intensa atividade convectiva e, como consequência, 

elevados totais pluviométricos. Devido à sazonalidade, a posição da ZCIT varia entre a sua 

posição mais ao sul (~ 4oS no Atlântico) de fevereiro a abril, entre o verão e o outono, 

contribuindo para as chuvas desde a porção norte do Brasil a até a sua posição mais a norte (~ 

10oN no Atlântico e 13oN no Pacífico), que corresponde ao período de menor taxa de 

precipitação.  
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                                         (C) 
Figura 4 - Padrões espaciais dos três primeiros fatores comuns (CPs) da precipitação estimada 
por satélite (TRMM) para o Brasil, representando as PC1 (A), PC2 (B) e PC3 (C). 
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Amanajás e Braga (2012) encontraram correlações significativas superiores a 0,80 nos meses 

de dezembro a junho, sobre o norte e o nordeste do Estado do Amapá, relativas à CP1, com 

53,44% da variância associada à posição da ZCIT. Assim como de 92,0% da variância sobre a 

Amazônia oriental, associada à ZCIT. A sazonalidade da ZCIT também esteve associada ao 

período chuvoso no Estado do Ceará (SANTOS et al., 2014), representando 28,0% de variância 

para CP2. Sobre o norte do Brasil, Pedroso et al. (2014) também associaram as duas primeiras 

componentes principais, provenientes de previsões por conjunto, correspondendo a 35,73% 

da variância, a influência da ZCIT.  

A CP3 (Figura 4 C) é explicada por somente 5,97%, da variância dos dados satelitários para o 

território brasileiro. Considerando-se a correlação entre os autovetores (Figura 4 A), observa-

se que os meses mais significativos foram setembro e outubro, correspondente à primavera. 

Como resultado desta Componente Principal, nota-se o padrão noroeste-sudeste formado 

desde a região amazônica até o litoral, no Sudeste, variando entre -218,0 mm.mês-1 a 21,0 

mm.mês-1. Uma outra área intermediária sobre o centro do Brasil chegando a até o litoral do 

Nordeste, entre -49,0 mm.mês-1 e 21,0 mm.mês-1. Observam-se também áreas homogêneas 

localizadas sobre o Sul do Brasil, e outra sobre a região Sudeste, parte do oeste de Goiás e 

centro-norte da Bahia, entre 22,0 mm.mês-1 a 157,0 mm.mês-1. 

Esta sazonalidade secundária especializada para os meses de setembro e outubro marcam o 

início da estação chuvosa sobre o Cerrado. O padrão apresentado tende a estar relacionado 

diretamente com o perfil climatológico, exceto para o litoral nordestino, onde os máximos de 

precipitação não ultrapassam 25,0 mm.mês-1 (SHI et al., 2013). Ocorre também significância 

devido à homogeneidade para as áreas localizadas sobre o Sul do Brasil e parte da região 

Sudeste, oeste de Goiás e centro-norte da Bahia. Na região Sul, a heterogeneidade da 

precipitação se deve à entrada de frentes sobre o continente. Sobre o Sudeste, além das 

frentes frias, a brisa marítima corrobora para esta homogeneidade (SATUAMURTY et al., 1996; 

REBOITA et al., 2010).  

Mediante a sinergia existente entre o padrão das chuvas estimadas por satélite e a 

climatologia mensal correspondente ao período entre 1979 a 1995 (SHI et al., 2000) para a 

América do Sul, foram espacializadas as Componentes Principais para o Cerrado. Ressalta-se 

que também é observada uma sinergia entre estimativas por satélite correspondente a 11 

anos de dados e observações pluviométricos em superfície (Figura 2 C). 
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3.4 - Espacialização das Componentes Principais para o Cerrado 

A Figura 5 A descreve o padrão da distribuição da precipitação sobre o Cerrado para a CP1. 

Esta primeira componente explica 74,24% desta variabilidade e explica ainda a climatologia da 

precipitação para o Cerrado (Figura 5 B), considerando-se quatro regiões distintas variando 

longitudinalmente.  

Anomalias positivas de precipitação são observadas sobre as regiões mais chuvosas a oeste do 

bioma, fronteira com a Amazônia, variando entre 91,0 mm.mês-1 a 434,1 mm.mês-1. Uma área 

mais seca é observada no leste do bioma, fronteira com o semiárido, apresentando anomalias 

negativas de precipitação variando entre -187,86 mm.mês-1 a 170,68 mm.mês-1. Na porção 

norte do bioma, fronteira como o semiárido e sudoeste do bioma, encontra-se uma área com 

anomalias de precipitação positiva variando entre 170,69 mm.mês-1 a 253,61 mm.mês-1. No 

centro-sul, as anomalias variam entre 253,62 mm.mês-1 a 321,9 mm.mês-1.  

A partir da espacialização das anomalias de precipitação observa-se que a variabilidade das 

chuvas sobre o bioma segue o padrão de noroeste para sudeste com menores totais 

pluviométricos sobre o extremo nordeste e sudoeste. A variabilidade pluviométrica a noroeste 

da Amazônia é desencadeada a partir da intensa atividade convectiva sobre o platô boliviano 

em conjunto com um sistema de alta pressão anticiclônico em altos níveis da atmosfera. Na 

medida em que o sistema móvel se direciona para sul, os totais pluviométricos se dirigem na 

direção sudeste. O retorno destes totais pluviométricos, no sentido noroeste, ocorre no final 

do verão (SATYAMURTY et al., 1996; REBOITA et al., 2010). 

Quanto à heterogeneidade no norte do Cerrado, Guedes et al. (2010), a partir de 

Componentes Principais para o norte do Piauí, encontraram valores correlacionados acima de 

0,8 considerados como significativos e associaram a CP1 à distribuição das chuvas no norte do 

Estado, considerando que os sistemas meteorológicos mais significativos no norte do Estado 

estão relacionados com a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) e com as brisas marítimas 

que conseguem penetrar no continente pelo lado oeste devido à planície do Rio Parnaíba.  

O padrão sazonal da precipitação é espacializado conforme a CP2 (Figura 5 B) e corresponde a 

16,29% da variância. A sazonalidade é marcada por máximos de anomalias positivas no centro, 

segundo o sentido noroeste-sudeste e com totais mínimos de precipitação no extremo 

nordeste e sudoeste do bioma. Esta configuração é corroborada por valores significativos dos 

autovetores para a CP2 para o semestre mais úmido, entre outubro a março (Figura 3 B).  
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                                          (C) 
Figura 5 - Padrões espaciais dos três primeiros fatores comuns (CPs) da precipitação para o 
Cerrado representando as PC1 (A), PC2 (B) e PC3 (C). 
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A variabilidade longitudinal das anomalias de precipitação, desde o Trópico de Capricórnio até 

a proximidade do Equador, configura a influência de variados sistemas de tempo e clima sob as 

diferentes escalas sinótica, regional e local, configurando áreas distintas sobre a região. Sobre 

o centro da região as anomalias variam entre 171,28 mm.mês-1 a 250,53 mm.mês-1. Sobre o 

extremo nordeste e sudoeste as anomalias podem variar entre 160,36 mm.mês-1 a 46,71 

mm.mês-1. Uma região de transição pode variar entre 46,72 mm.mês-1 a 171,27 mm.mês-1.  

Quanto à CP3, esta é explicada por 6,53% da variância dos dados. Para esta componente o 

padrão é bem distinto e heterogêneo (Figura 5 C), apresentando valores mais significativos de 

correlação entre autovetores nos meses de agosto e setembro (Figura 3 B), característicos do 

final da estação seca no Cerrado. A parte norte do bioma se apresenta extremamente seca, 

com anomalias negativas de precipitação variando entre -379,84 mm.mês-1 a -49,51 mm.mês-1. 

No centro do bioma, a anomalia negativa varia entre -49,5 mm.mês-1 a -5,13 mm.mês-1. Uma 

parte mais úmida, localizada a sudoeste do bioma, varia entre -5,12 mm.mês-1 a 39,24 

mm.mês-1, mantendo as características anteriores, como as apresentadas para as anomalias 

nas componentes principais sobre o território brasileiro (Figura 5 C).  

A configuração da área referente ao padrão das chuvas mediante esta terceira Componente 

Principal está de acordo com a climatologia (SHI et al., 2013), onde a área compreendida entre 

o norte do litoral nordestino até o oeste do Brasil apresenta totais de precipitação menor que 

25,0 mm.mês-1 no mês de agosto. Contudo, em setembro, o oeste do bioma já apresenta totais 

pluviométricos entre 25,0 mm.mês-1 e 50,0 mm.mês-1. 

4 - CONCLUSÕES 

A Análise de Componentes Principais (ACP) foi utilizada para se avaliar o padrão climatológico 

espacial e temporal da precipitação estimada por satélite para o território brasileiro e o bioma 

Cerrado. Somente as três primeiras Componentes Principais foram relevantes tanto para o 

território brasileiro quanto para o bioma Cerrado. Estes três primeiros fatores explicam 97,5% 

da variância total da precipitação mensal tanto para o Cerrado quanto para o território 

brasileiro. A primeira Componente Principal explica 73,27% da variância da precipitação; a 

segunda Componente, 18,34% da variância; e a terceira Componente, 5,97% da variância dos 

dados para o território brasileiro. Quanto à região compreendida para o Cerrado, a primeira 

Componente explica 74,24% da variância; a segunda Componente, 16,29% da variância; e a 

terceira Componente, 6,53% da variância da precipitação.  
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Considerando-se o território brasileiro, as correlações entre as três Componentes Principais 

decorrentes de dados por satélite apresentam valores máximos nas estações de primavera e 

verão, período de intensa atividade convectiva da atmosfera sobre o continente. Tal fato 

corrobora com as estimativas por satélite, mediante a correlação máxima entre as 

Componentes Principais para o Cerrado, durante o semestre mais chuvoso sobre a região. As 

análises mostraram também que as estimativas por satélite (TRMM) são robustas quando 

comparadas às observações em superfície pela rede de estações pluviométricas distribuídas 

sobre o Cerrado.  

A primeira Componente Principal varia positivamente e quase linearmente para ambas as 

áreas do território brasileiro e para o Cerrado. Contudo, para o Brasil, esta Componente 

Principal representa os domínios edafoclimáticos brasileiros como a Amazônia, o semiárido, o 

Cerrado e, ao sul, a floresta de araucárias. Entretanto, não é representativa das áreas 

litorâneas. Sobre o Cerrado, esta Primeira Componente espacializa as áreas mais chuvosas ou 

mais secas de acordo com o padrão climatológico das chuvas mediante os sistemas 

meteorológicos atuantes sobre a região. Conforme o exposto, é possível inferir que 

espacialmente a CP1 expressa a tendência climatológica para o bioma do Cerrado brasileiro.  

A segunda Componente Principal é caracterizada pela relação entre o sinal da anomalia e a 

espacialização apresentada. Esta configuração é uma característica climatológica do trimestre 

de junho a agosto condizente com a diminuição progressiva da precipitação no sentido 

noroeste-sudeste sobre o território brasileiro. Sobre a área do Cerrado, mostra a variabilidade 

do sentido noroeste-sudeste da precipitação, com o centro mais chuvoso e os extremos mais 

secos, caracterizando o semestre mais chuvoso, de outubro a março, evidenciando assim, 

espacialmente, a sazonalidade climática do Cerrado brasileiro.  

A terceira Componente Principal apresenta uma segunda sazonalidade, apontando os meses 

mais significativos tanto para o território brasileiro quanto para o Cerrado. Sobre o Brasil, os 

meses mais significativos foram setembro e outubro, correspondente ao início da estação 

chuvosa sobre o centro do Brasil. Os resultados mostraram que além do padrão marcante de 

noroeste-sudeste da precipitação, foram observadas duas áreas homogêneas distintas: no sul 

do Brasil e entre o sudeste, sudoeste de Goiás e centro sul da Bahia. Estas áreas são 

caracterizadas pela homogeneidade das chuvas devido à entrada de frentes frias e das brisas 

marítimas. Quanto ao Cerrado, os meses mais significativos foram agosto e setembro, 

correspondentes à transição entre o período seco e o início das chuvas sobre o bioma. A 
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espacialização da anomalia de precipitação detecta áreas extremamente secas sobre o bioma 

com uma área mais úmida na porção sudoeste do bioma. A análise da CP3 para o bioma do 

Cerrado permite inferir que, espacialmente, a análise indica padrão de modificação na 

sazonalidade definida para o bioma Cerrado brasileiro, indicando, desse modo, alterações 

positivas e negativas da precipitação ocorrendo dentro do período sazonal. 

As Análises de Componentes Principais mostraram que as estimativas de precipitação 

provenientes do TRMM são robustas e acuradas para espacializar as chuvas sobre o Brasil e o 

Cerrado. Mediante as características edafoclimáticas, a ACP explica os padrões encontrados 

nas análises climáticas, constituindo-se em ferramenta útil, pois mostra os resultados e um 

equivalente espacial para as regiões em estudo, tornando mais eficiente a interpretação e a 

praticidade em estudar padrões sazonais de chuva.  
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4 - CONCLUSÃO GERAL 

A precipitação sobre o Cerrado decorre de sistemas meteorológicos de grande e meso escala. 

Tais sistemas atuam conjuntamente entre a superfície, a atmosfera e o oceano. O 

acoplamento entre a circulação na baixa e alta atmosfera conduz a organização e a 

variabilidade climatológica da precipitação sobre o Cerrado. A alta da Bolívia (AB), 

conjuntamente como o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), atua para a formação da Zona 

de Convergência de Umidade (ZCOU) que, quando intensificada, atua como Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A ZCAS produz máximo de precipitação onde estão 

atuando. A sazonalidade da precipitação, com invernos secos (maio a agosto) e verões 

chuvosos (setembro a abril), é uma característica do fenômeno das monções na América do 

Sul.  

A atuação das monções sobre o Cerrado condiciona chuvas inferiores a 25,0 mm.mês-1 

observadas entre os meses secos. Tal constatação induz um déficit hídrico de 

aproximadamente -5,0 mm.mês-1, observado durante o trimestre de maio a julho, mais 

especificamente localizado na porção norte e oeste do bioma. Nos meses chuvosos, o 

excedente hídrico máximo varia a até 240,0 mm.mês-1. A disponibilidade hídrica no Cerrado é 

uma questão estratégica e fundamental, uma vez que a região contribui significativamente 

para a economia brasileira e a sua posição geográfica estratégica favorece climatologicamente 

o balanço hídrico, proporcionando a distribuição de recursos hídricos para o continente sul-

americano. 

A variabilidade da precipitação sobre o bioma Cerrado é complexa devido à atuação de 

sistemas meteorológicos locais, de meso e grande escala que variam sazonalmente. No 

entanto, a rede pluviométrica de superfície não cobre homogeneamente todo o bioma, 

dificultando quantificar a precipitação. Com o advento dos satélites para fins meteorológicos 

se tornou possível prever, detectar e monitorar remotamente a precipitação, em tempo real e 

com mais acurácia e precisão e com maior resolução espacial e temporal.  

As estimativas de precipitação mensais por satélite (TRMM-3B43), comparadas às observações 

provenientes da rede de estação pluviométrica no Cerrado, indicam que existem fortes 

correlações. Os resultados são consistentes com as variações mensais da precipitação ao longo 

do ano, características do perfil climático da região. Foi possível constatar a destreza do TRMM 

em estimar a precipitação, principalmente na estação chuvosa sobre a parte central da 

América do Sul. A versão do algoritmo para estimativa de precipitação, a versão 7, foi hábil em 
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estimar as chuvas no Cerrado, induzindo maior confiabilidade e diminuindo os desvios entre 

observações e estimativas.  

As comparações entre estimativas por área e observações pontuais são significativas. O 

satélite tende a subestimar o período chuvoso e superestimar o período seco. Considerando-

se as correlações entre estimativas satelitárias e pluviométricas, em todos os pixels foram 

observados coeficientes de Pearson superiores a 0,90. Não foi possível relacionar a 

variabilidade das estimativas e o uso do solo nos pixels considerados, devido ao fato de que 

não existem dados consistentes que possam relacionar quantitativamente a precipitação com 

o uso do solo. Contudo, as estimativas por satélite tendem a superestimar a precipitação 

durante a época chuvosa, devido à sensibilidade dos sensores óticos à alta nebulosidade.  

Um método estatístico multivariado correspondente, a Análise de Componentes Principais 

(ACP), foi utilizado para se avaliar as estimativas por satélite e corroborar com a climatologia o 

padrão de áreas homogêneas de precipitação sobre o território brasileiro e o bioma Cerrado. 

Os resultados das ACP indicaram que somente as três primeiras componentes principais foram 

significativas tanto para o território brasileiro quanto para o bioma Cerrado, explicando 97,5% 

da variância total da precipitação mensal.  

A primeira Componente Principal mostrou as áreas homogêneas dos domínios edafoclimáticos 

brasileiros, exceto a área litorânea, devido à alta complexidade e variabilidade dos fenômenos 

meteorológicos atuantes e que induzem a precipitação. Sobre o Cerrado, esta componente 

espacializa o padrão climatológico das chuvas, indicando a climatologia da precipitação no 

bioma Cerrado. A segunda Componente Principal caracterizou a sazonalidade da precipitação 

tanto sobre o território brasileiro quanto sobre o Cerrado. Esse padrão caracterizou o 

trimestre de junho a agosto, condizente com a diminuição progressiva da precipitação no 

sentido noroeste-sudeste sobre o território brasileiro. Sobre a área do Cerrado, também 

identificou a variabilidade do sentido noroeste-sudeste da precipitação, caracterizando pelo 

semestre mais chuvoso, de outubro a março.  

A terceira Componente Principal identificou uma segunda sazonalidade, apontando os meses 

mais significativos tanto para o território brasileiro quanto para o Cerrado. Sobre o território 

brasileiro, os meses mais significativos foram setembro e outubro, correspondente ao início da 

estação chuvosa sobre o centro do Brasil. Os resultados mostraram que além do padrão 

marcante de noroeste-sudeste da precipitação, foram observadas duas áreas homogêneas 

distintas: no sul do Brasil e entre o sudeste, sudoeste de Goiás e centro-sul da Bahia. Estas 

áreas são caracterizadas pela homogeneidade das chuvas devido à entrada de frentes frias e 
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das brisas marítimas. Quanto ao Cerrado, os meses mais significativos foram agosto e 

setembro, correspondentes à transição entre o período seco e o início das chuvas sobre o 

bioma, apontando dentro da segunda sazonalidade anomalias positivas e negativas de 

precipitação.  

 

 


