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RESUMO

Este estudo enfoca os principais eventos convectivos na transição da
estação seca para a estação chuvosa de 2002 quando foi realizado o experimento
DRYTOWET/LBA em Rondônia, do ponto de vista da grande e da mesoescala e
quanto a sua variabilidade intra-sazonal. Os casos analisados são: 1) dias 19 a 25/09:
ocorrência de Jato de Baixos Níveis de Sul (24/09) e associações com frente fria
(25/09) e queda brusca da concentração de material particulado do dia 23 para 24/09;
máximo de poluição entre 19-22/09. 2) dia 28/09 maior chuva do fim de setembro,
seguida de queda significativa do conteúdo de aerossóis; 3) dias 07-09/10: SCM queda brusca da concentração de aerossóis e formação de um sistema convectivo de
mesoescala com propagação para oeste e longo tempo de vida. Os resultados mostram
os sistemas precipitantes ocorrem em diferentes fases da oscilação intra-sazonal e em
certos casos com coincidência de fases da grande escala e da escala local. Os
sistemas se apresentam com grande desenvolvimento vertical, convecção intensa e
altos valores de refletividades. Contrastando com os casos analisados na literatura
para a estação chuvosa de 1999, foi observado que num regime de vento de oeste
durante a estação de transição pode ocorrer convecção isolada e intensa onde o maior
impacto na concentração de aerossóis é devida a advecção de ar limpo pós-frontal e
não à remoção de aerossóis por precipitação. O caso do SCM do início de outubro é
marcante na remoção de aerossóis por ser um sistema grande com precipitação
generalizada sobre o estado de Rondônia.
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ABSTRACT

This work has a focus on the main convective events in the transition
between the dry and the wet season of 2003 during the DRYTOWET/LBA experiment in
Rondônia. The analysis is performed from the large scale to the mesoscale and with
respect to intraseasonal oscillations. The cases are: 1) September 19 to 25: strong
southerly low level jet (Sept 24) and associations with a frontal system and sudden
change in the concentration of particulate matter. 2) September 28: highest
accumulation of rainfall at the end of September; 3) September 7 to 9: Mesoscale
Convective System

- strong impact on the concentration of particulate matter

associated to an MCS that propagate from east to west with long lifetime. The results
show that these precipitation systems occur in different phases of the intraseasonal
oscillation and eventually in the same phase of different large scale oscillations. The
systems show large vertical development, intense convective activity and higher values
of radar reflectivity. In contrast to the cases in the literature that focused on the rainy
season of 1999 in the same region, a convective system was observed in a westerly
regime during the transition season which was isolated and with strong convective
activity and where the highest impact on aerosol concentration came from the advection
of a clean pos frontal air mass and not from precipitation removal. The MCS case in the
beginning of October has a strong impact on aerosol concentration decrease because of
its size and generalized precipitation over Rondônia.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Aspectos gerais da região Amazônica.

A importância dos estudos sobre a bacia amazônica deve-se principalmente
à suas características únicas, tais como a grande fonte de umidade devido a sua
abundante vegetação e os altos índices pluviométricos. A região Amazônica
compreende a maior floresta tropical úmida de todo o globo terrestre, possuindo uma
grande importância como fonte de calor e vapor d’água para a circulação geral da
atmosfera, possuindo cerca de 6,3 milhões de km2 de área (Oliveira e Fisch, 2000).
A superfície terrestre nos trópicos e a atmosfera formam um sistema
fortemente acoplado. Os fluxos de superfície não somente controlam as entradas de
água e energia na atmosfera, mas dependem, eles mesmos, das propriedades
dinâmicas e termodinâmicas da camada limite atmosférica, através de uma seqüência
de processos envolvendo nebulosidade, conteúdo de água no solo, evaporação,
hidrologia de superfície e sub-superfície e cobertura vegetal.
A Bacia Amazônica é marcada por um ciclo anual de precipitação bem
definido, com uma curta estação seca, uma longa estação chuvosa e um período de
transição entre elas. A estação seca na região sudoeste da Amazônia e no Brasil
Central também se caracterizam pela ocorrência de queimadas as quais adicionam
material particulado à atmosfera (Artaxo et al., 2002) modulando sua concentração com
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valores baixos na estação chuvosa e altos na estação seca. Andreae et al., (2004)
mostraram um grande impacto das partículas pirogênicas nas propriedades microfísicas
das nuvens e da precipitação durante a estação seca e no período de transição entre a
estação seca e a chuvosa.
Durante a transição entre a estação seca e a chuvosa na Amazônia em
setembro a novembro de 2002, foi realizada no sudeste da bacia amazônica, a
campanha “Dry-to-Wet” do Projeto “Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment in
Amazonia” (LBA) com medições intensivas de diversas variáveis meteorológicas,
inclusive propriedades microfísicas de nuvens utilizando instrumentos a bordo de
aviões. (Silva Dias et al., 2004; Silva Dias et al. 2003). Em paralelo a esta campanha, foi
realizada também, a campanha “Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment in
Amazonia” - “Smoke, Aerosols, clouds, rainfall and climate” (LBA-SMOCC) a fim
detalhar características físicas e químicas dos aerossóis atmosféricos (Andreae et al.,
2004).
Durante a estação seca da região sudoeste da Amazônia e do Brasil Central,
a estrutura da atmosfera é dominada por subsidência de grande escala associada à
inversão térmica que promove forte inibição convectiva. A inibição convectiva começa a
ser vencida no mês de setembro e outubro por algumas poucas células convectivas, em
geral forçadas por uma elevação topográfica ou por uma circulação frontal, que liberam
a energia potencial disponível convectiva (CAPE).
Uma das observações mais marcantes dessa época do ano (transição da
estação seca para a chuvosa) é a de que as primeiras chuvas provêm de tempestades
que tem características de severidade tais como granizo e rajadas de vento muito fortes
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(e.g. Williams et al, 2002).
Durante a campanha DRY-TO-WET/LBA em Rondônia (Figura 1.1)
ocorreram vários episódios de tempestades que podem ser analisadas com uma
quantidade de dados nunca antes disponíveis nesta região e que permitem uma análise
detalhada enfocando o papel da grande escala, incluindo as oscilações intra-sazonais e
a aproximação de sistemas frontais, as circulações de mesoescala associadas a
topografia e a diferentes tipos de cobertura vegetal, e as estruturas convectivas
observadas por radar.
A Figura 1.1 mostra o mapa do Estado de Rondônia com algumas de suas
cidades e destacando em sua topografia a ''Serra do Pacaás Novos''.

Figura 1.1 Mapa do Estado de Rondônia, mostrando algumas de suas cidades e
destacando em sua topografia a ''Serra do Pacaás Novos''
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1.2 Estudos Prévios

Um dos objetivos principais do Projeto LBA na Amazônia é melhor entender
o acoplamento entre a convecção atmosférica, a variabilidade na superfície da terra e
esses impactos no ciclo hidrológico na Amazônia, Silva Dias et al (2002). Neste sentido,
uma série de estudos enfocaram não só esses acoplamentos mas também a influência
das escalas maiores na evolução da convecção local.

Características dos Sistemas Convectivos de Mesoescala tropicais

A atmosfera inclue fenômenos de mesoescala com escalas que variam de 10
a 1000km e tempos de vida de poucas horas a dias. De acordo com a classificação de
Orlanski (1975), têm sido usadas subdivisões para diferentes eventos de escalas de
tempo e comprimento como a meso-α, meso-β e meso-γ para os sistemas convectivos,
circulações locais produzidas pelo desflorestamento regional e nuvens individuais,
respectivamente. A região Amazônica, como mostrada pelo Projeto LBA tem mostrado
uma variedade dos fenômenos em todas as categorias de mesoescala, provando ser
um desafio para modelar e explorar as relações entre os processos de superfícies,
incluindo os efeitos do desflorestamento e queima de biomassa e seus impactos nas
nuvens, precipitação, e no transporte regional de aerossóis e gases traço (Silva Dias et
al., 2002).
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Sistemas convectivos de meso-escala (SCM) são comumente encontrados
em Rondônia (Longo et al., 2002; Machado et al 2002; Laurent et al 2002). Os primeiros
estudos sobre a Amazônia mostraram o comportamento das nuvens e da precipitação
naquela região. Greco et al. (1990) descreveram os sistemas convectivos (SCM) em
diferentes escalas como Sistemas Convectivos Ocorridos na Costa (COS), Sistemas de
Ocorrência na Bacia (BOS) e Sistemas Convectivos Locais (LOS). Houze (1993) divide
o ciclo de vida dos SCM em quatro etapas. Durante o estágio de formação, o sistema
surge como um grupo de células isoladas, ora distribuídas aleatoriamente, ora
alinhadas. No estágio de desenvolvimento, células isoladas crescem e se fundem,
gerando uma região de precipitação com diversos núcleos de precipitação intensa
interligados por regiões de precipitação mais fraca. No estágio maduro, forma-se uma
grande região de precipitação estratiforme a partir de células mais antigas que
persistem enquanto existirem células novas. No estágio de dissipação, diminui a
formação de novas células, e o sistema se torna uma grande região de precipitação
estratiforme, enfraquecendo-se, restando apenas algumas células convectivas tênues.
Houze (1993) mostrou que em sistemas tipicamente tropicais, a região em
que ocorre a chuva convectiva corresponde apenas cerca de 10% da área do SCM. E a
precipitação estratiforme, em virtude da sua maior extensão horizontal, corresponde
com cerca de 25 a 50% da chuva total do SCM, embora a precipitação estratiforme seja
consideravelmente mais tênue que a convectiva.
Longo et al. (2002), estudaram do ponto de vista termodinâmico, as
alterações na camada atmosférica abaixo da base da nuvem provocadas por sistemas
convectivos de mesoescala (SCM) ocorridos em vários horários e para os diferentes
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regimes de escoamento de grande escala em baixos níveis, com dados da campanha
WET-AMC/LBA. Os resultados mostraram que a troca do ar da superfície por ar vindo
de níveis médios é o motivo pelo qual há alterações nos padrões termodinâmicos, fato
este reforçado pela alteração significativa de razão de mistura de ozônio em superfície
(Betts et al 2002). Também desenvolveram relações entre variações de θe e razão de
mistura de ozônio concluindo que durante a ocorrência de SCMs, há intensa correlação
negativa entre eles (-0.8 a -0.9), evidenciando intensas circulações verticais.
Yoshida & Ferreira (2003) fizeram um estudo das células convectivas que
ocorreram em Rondônia durante o Experimento WETAMC-LBA/TRMM, através de
imagens de satélite e da precipitação do radar, encontrando uma relação entre a
profundidade das células, a organização e a distinção de células convectivas mostrando
que as tempestades supercelulares apresentam uma expressiva quantidade de células
rasas. Observaram também que as interligações entre as células auxiliam nesta
peculiar característica. E que as frentes de rajadas podem atuar como mecanismo de
formação deste tipo de células.

Regimes de ventos de baixos níveis e Oscilações intra-sazonais.

Os regimes de leste e oeste durante a estação chuvosa e a incursão de
massas de ar fria durante a estação seca, tem sido vista como oscilação intra-sazonal
(Madden e Julian, 1994). A convecção no regime de leste é tipicamente caracterizadas
pelas fortes correntes ascendentes, grandes concentrações de aerossóis, e atividade
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elétrica abundante (Williams et al., 2002). Os períodos (ou regimes) de leste e oeste em
baixos níveis em Rondônia podem estar ligados às variações na grande escala intrasazonal (isto é, fenômenos em escalas de tempo de 10-70 dias) afetando os padrões
de circulação na América do Sul (Carvalho et al., 2002).
A variabilidade temporal da precipitação sobre grandes áreas nos trópicos
está modulada pela variabilidade temporal entre 20-60 dias. (Madden e Julian, 1994;
Kayano e Kousky, 1999). Essa relação entre a convecção Amazônica e os padrões da
larga-escala já tem sido amplamente estudada. Gandu e Silva Dias (1998) mostraram
através de estudos de modelagem que a fonte tropical de calor da Amazônia e sua
extensão para o sudeste, conhecida como Zona de Convergência do Atlântico Sul
(ZCAS), estão acopladas com outras fontes tropicais de calor, de forma que a
perturbação gerada por uma delas afeta a outra em uma escala de tempo intra-sazonal.
Carvalho et al (2002) mostraram a ligação entre a variabilidade intra-sazonal
de grande escala em regimes de ventos de baixos níveis e a atividade convectiva na
América do Sul Tropical (TSA). Encontraram através de uma análise climatológica da
região, que nos períodos de ventos de oeste as anomalias dos ventos de baixos níveis
cruzam o equador em direção ao sul (passando pela região de referência) e são
acelerados em direção ao sudeste do Brasil e formam uma circulação ciclônica na costa
do Uruguai [Figura 1.2(a)]. Para este caso são observadas fortes anomalias negativas
de Radiação de Onda Longa Emergente (OLR ≤ -3Wm-2) a sudeste de Rondônia e
sobre a região de circulação ciclônica. Para o regime de leste [Figura 1.2(b)],
encontraram um cenário oposto, com uma região anticiclônica de anomalias de ventos
que esta localizada na costa da Argentina e Uruguai e penetra no sudeste do Brasil,
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estendendo-se ate Rondônia e então cruzando o equador. Assim, a situação de
contraste (situação de oposição) durante os regimes de leste e oeste e os padrões de
anomalias de OLR, sugerem que as variações intra-sazonais modulam a atividade e a
ruptura dos episódios de monção da América do Sul.

(a)

(b)

Figura 1.2 Anomalias de OLR (sombreado) e ventos (850hPa) para o nível de 850hPa durante
os regimes de vento de leste e oeste nos regimes de vento de oeste (a) e leste (b). As
anomalias referem-se a variações de 10-70 dias de 1 de novembro a 28 de fevereiro dos ano de
1980-1999. Apenas as anomalias de OLR significantes ao nível 95% são mostradas. O
quadrado representa localmente o Estado de Rondônia. (Adaptado de Carvalho et al 2002).

Impacto dos Aerossóis na Microfísica da Precipitação.

Williams

et

al

(2002)

encontraram

amostras

concentrações de CCN nos quatro regimes da Figura 1.3.

representativas

das

O ar o mais limpo

encontrado foi no regime de oeste e na última porção da premonsão, quando os valores
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de concentração menores do que 200 cm-3 foram ocasionalmente observados. Desta
forma, as concentrações dos Núcleos de Condensação de Nuvens são menores no
regime de oeste em cerca de 400cm-3 (que é similar ao valor médio para a fase
marítima da convecção na Florida [Hudson e Yum, 2001]) enquanto no regime de leste
eles são como uma media de cerca de 800cm-3. O regime de leste é decididamente
mais poluído. Essas concentrações crescem acima de 2000-3000cm-3 (referência na
estação seca), na transição da estação seca para a chuvosa entre setembro e outubro,
como um resultado de queima de biomassa.

Figura 1.3 Sumário das concentrações de Núcleos de Condensação de Nuvens (NCN),
medidos a uma supersaturação de 1% em diferentes regimes meteorológicos em Rondônia,
durante o ano de 1999. (Adaptado de Williams et al 2002).

Estudos anteriores (e.g. Silva Dias et al, 2002a) mencionam o possível papel
dos aerossóis no sentido de alterar a microfísica de nuvens e assim a precipitação.
Uma parcela dos aerossóis constitui-se de núcleos de condensação de nuvens (NCN)
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que são ativados na saturação iniciando o processo de condensação. Atmosferas
limpas, com poucos NCN, favorecem o processo de precipitação em nuvens quentes,
enquanto que esses processos são inibidos em atmosferas poluídas, com muitos NCN.
No caso de atmosferas poluídas, a precipitação, quando ocorre, provem de nuvens
frias, os cumulonimbus, onde a fase gelo é fundamental. Desta forma, quando se têm
alguns dias com poucas chuvas cobrindo pequenas áreas, como no caso do regime de
leste, concentração de NCN vai gradualmente aumentando. Durante os eventos de
oeste, as grandes áreas com chuvas promovem uma limpeza do ar, removendo
material particulado e NCN, explicando assim a diferença de concentrações.

Estrutura Vertical dos SCM observados através de dados de radar.

Carey et al (2001) e Cifelli et al (2002) usaram dados do Tropical Rainfall
Measuring Mission (TRMM) e dados derivados do radar S-POL para estudar as
propriedades estatísticas da precipitação na Amazônia de acordo com os regimes de
vento de baixos níveis durante a estação chuvosa. Os resultados mostraram que,
consistente com um maior desenvolvimento vertical e convecções intensas,
caracterizadas pelas fortes correntes ascendentes, os processos de mistura na fase
gelo e raios, nos regimes de leste demonstram altas refletividades, diâmetros de gotas
e taxas de precipitação. Similarmente baixas refletividades, tamanhos de gotas e taxas
de precipitação são consistentes com uma alta fração da precipitação estratiforme
encontrada em regimes de ventos de oeste. Encontraram taxas de R ≥ 50mmh-1 mais
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freqüente para regimes de leste, R < 15mmh-1 mais freqüentes para regimes de oeste e
curiosamente cada regime tem algumas freqüências de ocorrência de taxas de
precipitação moderadas variando em torno de 15 ≤ R < 50 mmh-1.

Figura 1. 4 Histograma da freqüência relativa (%) da taxa de precipitação de observações e de
dados derivados do radar SPOL, de acordo com o regime de ventos de baixos níveis.
(Adaptado de Carey et al., 2001).

Segundo Rickenback et al., 2002; Williams et al., 2002 comparando a
precipitação ocorrida no regime de leste na estação chuvosa, os sistemas convectivos
ocorridos durante o regime de ventos de baixos níveis de oeste, estes foram
caracterizados por baixos picos de refletividades, menos organização e uma maior área
de cobertura de precipitação estratiforme. Richenback et al. (2002) mostrou que quando
a área da fração convectiva nos sistemas de nuvens observados pelo radar TOGA é
grande, o regime de vento de baixos níveis é de leste, enquanto, quando a fração
convectiva é pequena, isto é, a área estratiforme é grande, os ventos são de oeste.
Williams et al (2002) encontraram que durante a transição da estação seca para
chuvosa em Rondônia, os sistemas convectivos são mais continentais com as torres
nos topos variando em alturas máximas entre 19-20km.
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Morales et al. (2004) apresentaram as características médias de sistemas
precipitantes observados durante a campanha do DRY-TO-WET em 2002 durante a
estação de transição, na região Amazônica. Dados de radar, precipitação, e medidas de
raios são usados para definir essas características durante o experimento. Os
resultados indicaram que os Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) que se
propagam sobre a área do radar são responsáveis por uma porcentagem do volume
total de precipitação e raios observados. Também observaram um persistente ciclo
diurno convectivo local, onde os topos dessas nuvens convectivas variam entre 12 e
18km.
Anagnostou e Morales (2002) apresentaram estimativas de taxas de
precipitação da superfície combinando observações do radar TOGA e medidas de
precipitação locais durante o experimento do TRMM Large Scale BiosphereAtmosphere (LBA), ocorrida entre janeiro e fevereiro de 1999. A (Figura 1.5) mostra a
variação média da precipitação convectiva e estratiforme para os dois regimes de vento.
A primeira observação é de picos máximos no ciclo diurno da convecção na área do
radar. A convecção nos dois regimes apresenta máximos nas primeiras horas da tarde
com uma defasagem de 1 hora. Em geral o fluxo de leste apresenta valores de
precipitação média convectiva maiores do que o de oeste, em particular durante os
horários de pico, o que é consistente com outros estudos da literatura [Cifelli et al. 2002;
Rickenbach et al., 2002]. Esses autores observaram ainda, que existem diferenças nas
frações convectivas dos dois regimes. O regime de leste tem uma fração convectiva
constante de aproximadamente 65%, enquanto no regime de oeste esta fração varia de
um pouco abaixo de 60% a 75%. Explicações semelhantes para estas diferenças é que
principalmente no regime de leste os sistemas convectivos são mais bem organizados
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(por

exemplo,

Sistemas

Convectivos

de

Mesoescala)

os

quais

podem

ser

apropriadamente detectados pelo radar e apresentam grandes áreas de convecção
profunda.

Figura 1.5 Figura Ciclo diurno médio da precipitação convectiva, estratiforme e da precipitação
total do regime de leste e de oeste. No eixo da abscissa está representada a hora local.
(Adaptado de Anagnostou e Morales, 2002).

Segundo Petersen et al (2002a) a presença de uma região com gelo dentro
de nuvens, entre 7 e 9 km de altura, está linearmente relacionada com o número de
descargas elétricas nas tempestades da Amazônia e de outras regiões tropicais do
mundo. O contraste nas correntes ascendentes entre as nuvens convectivas
continentais e marítimas está bem estabelecido como uma principal causa para as
diferenças entre a atividade elétrica entre o oceano e o continente (Williams et al.
2002). Petersen et al (2002b) analisaram as características da precipitação dos SCM’s
no durante a estação chuvosa de 1999 e encontraram que a estrutura vertical
convectiva, as taxas de precipitação convectiva e a atividade de raios são todos mais
pronunciados durante os regimes de leste e que os SCM’s tem uma maior quantidade
de gelo na alta e média troposfera quando submetidos ao regime de ventos de baixos
níveis leste quando comparados os SCM’s sob o regime de oeste.
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Impacto na Precipitação.

Pereira et al. (2000), Identificaram o horário médio e o local de início da
convecção diurna em Rondônia durante a estação chuvosa, cujo horário médio de inicio
varia entre 14:00 e 15:00 TMG, correspondendo a 9:00-10:00 Hora Local. Mostraram
que, durante a estação seca (Julho a outubro) há uma tendência de crescimento de
cúmulus sobre regiões desflorestadas, especialmente ao longo da rodovia BR-354, que
corta o Estado. Em contrapartida as imagens do radar S-Pol obtidas durante o
WETAMC-LBA, mostraram que durante a estação chuvosa (dezembro a fevereiro) há
uma tendência de crescimento de cúmulos sobre florestas. Além disso, também foram
observadas que as regiões de florestas em interface com regiões desflorestadas
produziram maiores valores de refletividade, sugerindo convecção mais intensa. Com
isso, a remoção de floresta e sua substituição por pastagem degradada podem ter
impacto significativo na formação de nuvens e no balanço total de precipitação na
Amazônia. Em trabalho anterior Cutrim et al (1995) também havia demonstrado que na
estação seca da Amazônia, as nuvens cúmulos de bom tempo, que não
necessariamente precipitam, formam-se prioritariamente sobre as regiões desmatadas
e sobre elevações topográficas.
Silva Dias et al (2002) utilizaram simulações numéricas com alta resolução
espacial e indicam que o efeito do desmatamento regional pode levar a um aumento da
precipitação em sistemas convectivos organizados. Mas estudos feitos por Nobre et al
(1991) indicaram que uma substituição total da floresta amazônica por pastagens
levaria a uma redução na precipitação, tendo em vista que o balanço local de vapor
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d’água é mantido em aproximadamente 50% pela evapotranspiração local. Segundo
Wright et al (1996) a evapotranspiração diminui na estação seca sobre as pastagens e
se mantém constante o ano todo sobre a floresta.
Li & Fu (2003) mostraram uma avaliação sistemática dos processos que
iniciam e aceleram a transição da estação chuvosa sobre a região sul da Amazônia.
Encontraram que a transição é iniciada por um aumento de fluxos locais da superfície
da terra e acelerada por respostas dinâmicas ao aumento da energia potencial na
troposfera mais baixa. A transição pode ser dividida em 3 (três) estágios de acordo com
as mudanças no processo inicial. A fase chamada de Inicial é dominada pelo acúmulo
local da energia potencial disponível, começando aproximadamente 90 dias antes do
início da estação chuvosa pelo aumento de fluxos locais da superfície da terra, em
especial com o fluxo de calor latente, que aumenta a energia potencial disponível na
troposfera mais baixa. A fase chamada de desenvolvimento é dominada pela transição
sazonal da circulação de grande escala, que acelera os mecanismos dinâmicos a um
aumento da precipitação local começando aproximadamente 45 dias antes do início da
estação chuvosa. E a fase da Maturidade que se inicia com o começo da estação
chuvosa na Amazônia e termina depois de 30-60 dias depois do seu início.

Influência dos eventos de friagens na Bacia Amazônica.

A entrada do ar frio polar que se move transversalmente pelo Sudoeste do
Brasil e pelo sul da Bacia Amazônica, modificando extremamente a estrutura
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atmosférica e as condições climáticas, são conhecidas localmente como friagens, no
singular friagem (Marengo et al, 1997). Normalmente, as friagens estão relacionadas ao
desenvolvimento de um anticiclone atrás de um sistema frontal que se move para o
norte, atingindo a região da Amazônia (Longo et al, 2004). Estes eventos podem
produzir geadas severas nas áreas de crescimento do café no sul do Brasil e provoca
um resfriamento substancial na Bacia de Amazônica. Trabalhos anteriores descrevem a
friagem como massas de ar frio de sul que penetram dentro dos Trópicos e afetam a
Amazônia. O tempo da passagem de uma frente fria é determinado pelas mudanças na
Pressão ao Nível Médio do Mar (PRNM) e pela temperatura do ponto de orvalho. A
amplitude dessas mudanças indica o grau de intensidade do fenômeno friagem.
Marengo et al. (1997) estudaram dois eventos de friagens na área da Bacia
Amazônica usando imagens de satélite e dados da estação automática do sítio de
Abracos em Rondônia. Estudaram dois dos mais fortes eventos de friagens que foram
observados no inverno de 1994. Os dias escolhidos para os estudos de caso foram 26
de junho e 10 de julho de 1994. Os resultados mostraram que em ambos os eventos, as
temperaturas mínimas diárias no sudoeste do Brasil foram próximos ou abaixo de 0°C,
quando ao mesmo tempo as temperaturas mínimas no sul da Amazônia (local de JiParaná) eram quase de 8°C abaixo da média. Mostrara m também, que em ambas as
áreas florestadas e desflorestadas houve um aumento da velocidade do vento de sul,
implicando que a advecção do ar frio era o principal mecanismo para a queda das
temperaturas. No que diz respeito à profundidade da camada de limite atmosférica
(ABL), observaram que durante a passagem do ar frio no sul da Amazônia, a ABL
esteve mais fria e mais rasa do que quando comparada com dias de pré e pós-friagem.
Fisch (1996) também determinou as principais alterações na camada limite planetária,
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decorrentes da incursão de ar frio na região de Ji-Paraná, ocorrida em julho de 1993.
Este evento foi de intensidade moderada e houve pouca precipitação. Mesmo assim,
modificou significativamente a estrutura da camada limite atmosférica.
Marengo et al (2002) analisaram um episódio de Jato de Baixos níveis, com
ventos de sul (LLJ-SJ), durante o outono de 1999, o qual foi seguido por uma onda forte
de massa de ar fria e seca. O episodio particular do Jato de Sul durante 16-17 de abril
de 1999 esteve relacionado diretamente ao fato da penetração de uma frente fria, e
constitui um evento raro, porque a estação de inverno ainda não havia começado.
Mostraram que este evento é representativo da variabilidade sinótica da região.
Marengo et al (2002a) analisaram a ocorrência de Jatos de Baixos Níveis (LLJ) e de
Jatos de Sul (SJ) durante a campanha do TRMM-LBA em 1999 e do WETAMC-LBA
entre janeiro-abril de 1999. E verificaram que, comparando a freqüência de ocorrência,
são observados mais jatos de norte do que de sul.
Longo et al (2004) analisaram um evento de friagem que atingiu a região
sudoeste da Amazônia durante a estação chuvosa em novembro de 1999. Os
resultados obtidos mostraram que a passagem do ar frio provocou alterações
significativas nas condições sinóticas, dinâmicas e de convecção nesta região,
produzindo redução de temperatura, umidade específica e aumento da velocidade dos
ventos na região do Mato Grosso e Rondônia ao passo que a pressão atmosférica
aumentou. Observaram também, que o vento tornou-se de quadrante norte antes da
passagem da frente e sul após sua passagem. Encontraram temperaturas de até 12°C
com ventos de 7m/s vindos de sul, mostrando a advecção horizontal fria para aquelas
regiões.

18

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Pretende-se analisar neste trabalho a estrutura dinâmica e termodinâmica
das chuvas convectivas intensas na transição entre a estação seca e a chuvosa em
setembro-outubro de 2002 no Estado de Rondônia, com base em dados observacionais
e numéricos, identificando os eventos de chuvas quanto à variabilidade, do ponto de
vista da grande, meso e microescala.
A caracterização dos processos físicos que determinam as chuvas na
estação de transição é importante para a compreensão das diferenças com relação ao
que ocorre na estação chuvosa na Amazônia. Tendo em vista que a estação de
transição é caracterizada por mudanças na circulação de grande escala, pretende-se
mostrar as características dos sistemas precipitantes que ocorrem nessa época do ano.

1.3.2 Objetivos Específicos

1- Descrever o ambiente de grande escala e sua evolução temporal através
de indicadores da circulação, assim como as oscilações Intra-sazonais no período dos
eventos.
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2- Validar os dados da reanálise de mesoescala do modelo BRAMS para os
eventos de chuvas.
3- Analisar as características de microescala dos eventos de chuva através
de dados de radar.
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2 DADOS E METODOLOGIA.

2.1 Dados Utilizados.

Os dados utilizados neste trabalho que foram usados na caracterização da
evolução dinâmica dos sistemas são:
• Imagens de satélites GOES-12 na banda do infravermelho térmico;
• Dados de CAPPI (Constant Altitude Plan Position Indicator) do Radar, com
resolução espacial de 5 x 5 km2 , em várias altitudes.
• Dados de reanálise do National Centers for Enviromental Prediction/Nacional
Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR) (Kalnay et al, 996), em pontos de
grade, para diversas variáveis atmosféricas, em vários níveis isobáricos, tais como:
- Pressão Reduzida ao Nível Médio do Mar (PRMM);
- Vento, nos níveis de 850, 700 e 200hPa;
- Divergência do Fluxo de Umidade específica para o nível de 925hPa;
- Movimento Vertical (ω) no nível de 850hPa;
- Radiação de Onda Longa (OLR) (Liebmann, 1996).
• Dados de precipitação total diária, obtidos através de estações meteorológicas
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automáticas e pluviômetros.
• Foi utilizada também uma evolução temporal da concentração de material particulado
fino medido na Fazenda Nossa Senhora, nas proximidades de Ouro Preto D'Oeste
(Artaxo et al., 2003).
• Dados de radiossondagens dos dias 19 a 25 de setembro de 2002.
• Na aplicação da técnica dos Quantis, foi utilizada a série temporal de precipitação
obtida através do Global Precipitation Climatology Project (GPCP) com dados desde
1979 a 2004 sobre o Estado de Rondônia, em pentadas, estimada por satélite, a qual
possui espaçamento 2,5 x 2,5 graus sobre o Estado.
• Para a análise das características de mesoescala, foram utilizados os dados obtidos
através das reanálises do modelo BRAMS, o qual tem resolução espacial e temporal de
20Km e 3 horas, respectivamente; dados de topografia de alta resolução (1km de
espaçamento) obtidos do U. S. Geological Survey. Para tais análises foram utilizadas
variáveis termodinâmicas de superfície, tais como: Temperatura do Ar (T), Pressão
Reduzida ao Nível Médio do Mar (PRNM), Temperatura Potencial Equivalente (θe),
Magnitude do Vento, Razão de Mistura de Vapor (rv) e Altura do Nível de Condensação
por levantamento (HNCL), o qual foi calculado segundo Betts et al. 2002.
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2.2 Metodologia Empregada

2.2.1 Caracterização climatológica da transição entre a estação seca e chuvosa de
2002, através da Técnica dos Quantis.

Com o objetivo de caracterizar a estação de transição seca-chuvosa de 2002
com relação à climatologia, foi feita uma análise utilizando a técnica dos quantis. Esta
análise foi utilizada com o intuito de ''localizar'' o ano de 2002 em relação aos demais
anos quanto à variabilidade temporal da precipitação de acordo com as categorias
quantílicas. Desta forma, foi possível analisar e classificar a distribuição das chuvas.
Essa técnica é utilizada para classificação e análise da distribuição das
chuvas, podendo classificá-las nas categorias ''muito seco'', ''seco'', ''normal'', ''chuvoso''
e ''muito chuvoso''. Essa metodologia foi recentemente utilizada por Xavier et al., (2002)
para tratar o problema da classificação e monitoramento da ocorrência de anos secos
ou chuvosos no Nordeste do Brasil, especificamente no Estado do Ceará. Cabe
mencionar que os quantis podem ser aplicados a qualquer variável hidrológica.
Uma vez de posse da série de dados, a qual é uma série temporal média de
precipitação estimada por satélite, em pentadas, sobre o Estado de Rondônia com
resolução de 2,5 x 2,5 graus em pontos de grade, distribuídos nas coordenadas: 15°S7.5°S e 67.5°W-60°W, desde o ano de 1979 a 2004 (26 anos), foram calculados os
quantis mensais com os totais pluviométricos aproximados, assim como também os
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quantis anuais, tendo como referência a normal climatológica obtida desta série e
apresentada na Figura-3.1.1. Foram utilizadas as ordens quantílicas usadas por
Pinkayan (1966): p = 0.15; p = 0.35; p = 0.65 e p = 0.85, com a finalidade de permitir a
delimitação das categorias, ou faixas de precipitação, classificadas como:
Q(0,15)

Q(0,35)

Q(0,65)

Q(0,85)

===

===

===

===

===

MUITO SECO

SECO

NORMAL

CHUVOSO

MUITO CHUVOSO

15%

20%

30%

20%

15%

Fonte: Xavier et al., 2002.
Os percentis 15%, 20% (35%-15%), 30% (65%-35%), 20% (85%-65%) e
15% são as freqüências esperadas para o evento “muito seco”, “seco”, “normal”,
“chuvoso” e “muito chuvoso”, respectivamente, durante uma seqüência de anos dentro
do intervalo de 1979 a 2004. Sendo calculados os quantis dos N anos mencionados
acima, então para cada ano i, o período será considerado:











MUITO SECO (MS)

Xi ≤ Q0,15

SECO (S)

Q0,15 < Xi ≤ Q0,35

NORMAL (N)

Q0,35 < Xi < Q0,65

CHUVOSO (C)

Q0,65 ≤ Xi < Q0,85

MUITO CHOVOSO (MC)

Xi ≥ Q0,85

Toda explicação de como proceder ao cálculo dos quantis pode ser obtida
em Xavier et al. 2002.
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2.2.2- Análise das Oscilações Intra-sazonais em setembro e outubro de 2002,
através da técnica de Transformada de Ondeletas (TO).

O comportamento e o impacto da variabilidade intra-sazonal tem sido de
grande importância no estudo de fenômenos atmosféricos, dado seu papel importante
na previsão de tempo. Neste contexto a aplicação da transformada de Ondeleta (TO) é
bastante adequada para o estudo do sinal atmosférico e conseqüentemente na
detecção das múltiplas escalas de tempo.
Vitorino (2003) mostra que a transformada de Fourier (TF) é um método
bastante utilizado para extrair informação de sinais periódicos. Muitos estudos sobre
variabilidade intra-sazonal utilizam a TF como ferramenta para análise de espectros de
potência. Sinais não estacionários não têm sua detecção correta em escala
proporcionada pela análise de Fourier. Para a aplicação de sinais não estacionários, tal
como é o caso dos sistemas atmosféricos que atuam sobre a América do Sul, tipo a
Zona de Convergência Atlântico Sul (ZCAS), os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis
(VCANs), Zona de Convergência Inter-Tropical (ZCIT), Sistemas Frontais (SFs) e a
convecção sobre a Amazônia, deve-se tomar cuidado com o uso da TF.
A técnica de análise da transformada de Ondeletas (Wavelet) foi utilizada
como uma ferramenta de análise em tempo-escala da variação de sinais
meteorológicos (Weng & Lau, 1996).
A partir da década de 80, estudos foram realizados em diversas áreas
cientificas utilizando a TO (Morlet,1982; Farge, 1992). Em meteorologia, Torrence e
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Compo (1998) exploraram bastante a fundamentação teórica das Ondeletas e
aplicaram a TO a dados de temperatura da superfície do mar (TSM), com o intuito de
caracterizar a estrutura temporal do El Niño - Southern Oscillation (ENOS) na região do
Niño3. No Brasil a maioria das pesquisas desenvolvidas com TO foram aplicadas a
dados micrometeorológicos (Abreu Sá et al., 1999; Abreu Sá et al., 2001).
Recentemente, Vitorino (2003) utilizou a TO para a investigar e analisar o
comportamento em tempo e escala da atmosfera associado à variabilidade intrasazonal sobre a América do Sul e oceanos vizinhos. Neste estudo foi observado que a
estrutura do sinal atmosférico apresenta características não periódicas e não
estacionárias relacionando a ocorrência de oscilações de escalas de tempo distintas
para regiões tropicais e subtropicais. Schneider (2004) utilizou a TO para a detecção
das freqüências de oscilação atmosférica no período de inverno na região Sul, sudeste
e Centro-Oeste do Brasil com ênfase na escala intra-sazonal, observando que há uma
transferência da energia de baixa para alta freqüência durante a ocorrência dos eventos
frios.
O objetivo da análise através do método da TO no presente trabalho é
observar quais são as freqüências dominantes, ou seja, as características espectrais da
oscilação atmosférica dentro da escala intra-sazonal, para um possível entendimento
de padrões espectrais intra-sazonais, associados a eventos sinóticos na região do
Estado de Rondônia. Através da análise da transformada de Ondeletas. Com o mesmo
intuito, a série de precipitação do GPCP foi aplicada na TO, para detectar as
variabilidades intra-sazonais relacionadas à estrutura temporal da precipitação no
Estado.
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Para esta análise será utilizada a parte real dos coeficientes da Ondeleta
ψ(a,b) mostrada segundo a equação (1) abaixo:

ψ (a,b)=

1
e
a

iw 0

t −b


 a 

t−b


a


−
2
⋅e

2

(1)

A qual é a função Morlet complexa, que mostra a amplitude e a fase do sinal
no tempo (Daubechies, 1992). Define-se matematicamente a função ondeleta numa
escala(a) e posição(b), onde a e b são valores reais, e a>0. O termo 1 é utilizado
a

para normalizar a energia de cada Ondeleta, e o W0 é uma constante, normalmente
utilizada como sendo W0 =6.
A Ondeleta complexa de Morlet é mostrada na Figura 2.1 (a) ondeleta de
Morlet com largura e amplitude arbitrária e com o tempo ao longo do eixo horizontal e
na Figura 2.1 (b) a construção da ondeleta de Morlet (azul tracejado) a partir de uma
onda seno (verde) modulada por uma curva gaussiana (vermelho).

Figura 2.1 Ondeleta complexa de Morlet, a) ondeleta de Morlet com largura e amplitude
arbitrária e com o tempo ao longo do eixo horizontal e b) construção da ondeleta de Morlet (azul
tracejado) a partir de uma onda seno (verde) modulada por uma curva gaussiana (vermelho).
Fonte: Torrence e Compo, 1998.
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Foi utilizada a série da precipitação estimada em pentadas por satélite
extraída do Global Precipitation Climatology Project (GPCP) com dados desde 1979 a
2004 sobre o Estado de Rondônia, com objetivo de detectar as variabilidades intrasazonais relacionadas à estrutura temporal da precipitação.
Foram usadas também, as médias dos dados obtidos através de sodar, os
quais são a cada trinta minutos, num total de 48 medidas diárias da componente zonal
do vento (u) e da componente meridional do vento(v) em um nível a 1500m acima da
superfície para a Fazenda Nossa Senhora (10,75°S; 62,37°W). Estes dados foram
comparados aos dados de reanálise do NCEP no nível de 850hPa, com o objetivo de
validar a série do NCEP com dados locais.

2.2.3 - Análise das Características da grande, meso e micro escalas, dos eventos
ocorridos durante o DRY-TO-WET / RACCI.

• Os casos selecionados para análise são:

I) Dias 19 a 25 de setembro de 2002: Ocorrência de Jato de Baixos Níveis
(JBN) no dia 24/09 e associações com frente fria (25/09). Foi observada forte rajada de
vento no dia 23/09 na torre da Rebio-Jaru mostrado pela Figura 3.14; máximo de
poluição entre 19-22/09.
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II) Dia 28 de setembro de 2002, o qual foi caracterizado pela ocorrência da
intensa chuva do final de setembro, ou seja, do final da transição da estação seca para
a chuvosa em Rondônia, seguida de queda significativa do conteúdo de aerossóis;
III) Dias 07 a 09 de outubro de 2002: Formação de um Sistema Convectivo
de Mesoescala - SCM, com propagação para oeste e longo tempo de vida, e que
também esteve associado a uma queda brusca na concentração de aerossóis.

2.2.3.1 - Metodologia para análise das características da grande escala.

Os campos de vento em 850hPa, foram analisados e caracterizados, pela
classificação de Bonner (1968), a qual estabeleceu um critério para classificar os
episódios de JBN. O critério de Bonner é o seguinte: vento meridional deve ser maior
que o vento zonal; a magnitude do vento em 850hPa deve ser maior ou igual a 12m/s;
deve haver um decaimento na velocidade do vento de pelo menos 6m/s entre 850 e
700hPa. Os campos de divergência horizontal de fluxo de umidade específica no nível
de 925hPa e os campos de movimento vertical, foram elaborados na busca de
caracterizar o ambiente convectivo de mesoescala para os eventos em discussão.
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2.2.3.2 - Metodologia para análise das características da meso escala.

A descrição do ambiente convectivo de mesoescala da atmosfera foi
elaborada através da reanálise realizada com o modelo Brazilian Regional Atmospheric
Modeling System (BRAMS) por Soares e Silva Dias (2003). A reanálise tem resolução
espacial e temporal de 20km e 3 horas, respectivamente. As análises destas
características foram obtidas por meio de séries temporais de variáveis atmosféricas,
numa tentativa validar os dados de saída do modelo para os casos de precipitação
ocorridos em Rondônia na transição da estação seca para chuvosa.
Esta simulação foi realizada com o BRAMS-1.5. Foram utilizadas 2 grades
aninhadas com resolução de dx=dy=80km na primeira grade e dx=dy=20km na
segunda grade. Foram utilizados 55 pontos em x e 62 em y na grade primeira; já na
segunda grade foram 62 pontos em x e 62 em y. O primeiro DELTAZ do modelo foi de
50m. A coordenada utilizada foi a shaved-eta; A simulação foi realizada utilizando o
esquema do ciclo de assimilação dos dados observados (METAR e SYNOP). Neste
esquema, o modelo roda por 6 horas uma simulação sem os dados observados, utiliza
o resultado desta simulação para fazer o controle de qualidade dos dados observados e
roda novamente estas 6 horas de simulação assimilando os dados que passaram pelo
controle de qualidade. O nud nas bordas foi de 3600s, no topo de 10800s e no centro
de 7200s; A parametrização de cumulus foi a de Grell, sendo chamada a cada 600s;
Foi ativada também a parametrização para cúmulus rasos (Shallow Cumulus); A
microfísica de nível-3; Umidade do solo heterogênea (lendo os campos de umidade
gerados a partir da estimativa de precipitação via satélite TRMM); O modelo de
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solo/vegetação foi a leaf-3; E a radiação foi a Chen, tanto pra ondas longa quanto para
ondas curtas; Foi usada a Temperatura da Superfície do Mar (SST) semanal; Para a
vegetação foi a primeira versão do USGS (U. S. Geological Survey); Tipo de solo FAO;
NDVI climatológico; Topografia USGS. E a reanálise do NCEP foi usada como condição
de contorno para o modelo.
Os eventos de precipitação continuarão sendo separados por períodos, de
19 a 25 e dia 28 de setembro de 2002, e dos dias 07 a 09 de outubro de 2002. Assim
dentre cada um desses eventos foi escolhido um dia para a construção das séries.
1- A primeira etapa (construída apenas para o dia 24 e 28 de setembro de
2002) consiste em elaborar séries temporais em uma determinada localidade sobre o
estado de Rondônia. Esta localidade foi definida no ponto (latitude e longitude) em que
foi simulado um alto total pluviométrico, de acordo com a precipitação convectiva
acumulada a cada 3 (três) horas para cada dia dos respectivos eventos.
2- A segunda etapa (construída apenas para os dias 07 a 09 de outubro de
2002) consiste em comparar (validar) as séries que foram construídas para a Fazenda
Nossa Senhora - RO (10.75°S; 62.37°W) com os do modelo BRAMS (dados numéricos)
e com dados da estação consolidada (dados observados).
3- A terceira e última etapa (construída apenas para os dias 07 a 09 de
outubro de 2002) as séries são construídas no ponto (latitude e longitude) em que o
modelo mostra um total pluviométrico que se destaca em todos os eventos
selecionados.
Para analisar as características de mesoescala da passagem do sistema
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convectivo de mesoescala (SCM) ocorrido no período de 07 a 09 de outubro de 2002,
foram elaborados diagramas Hovmoeller de θe e vento horizontal, e de razão de mistura
e vento horizontal, medidos pelas sondagens, para as cidades de Guajará-Mirim, Porto
Velho e Fazenda Nossa Senhora no estado de Rondônia. Esses diagramas foram
construídos com dados interpolados das radiossondagens a cada 12 horas.

2.2.3.3 - Metodologia para análise das características da micro escala.

Para a caracterização mais detalhada dos casos de precipitação intensa
ocorridos durante a campanha do DRY-TO-WET/LBA, foram utilizados os dados do
radar banda S da Tecsat instalado no estado de Rondônia.
Os dados utilizados foram os da CAPPI's (Constant Altitude Plan Position
Indicator) do radar, o qual é um produto que disponibiliza o campo da refletividade do
radar (dBZ), em um plano de altitude constante. Esse campo mostra a localização e a
intensidade das refletividades e normalmente é disponibilizado de 10 em 10 ou de 15
em 15 minutos, onde cada pixel tem resolução de 5km2. O CAPPI é obtido da seguinte
forma: após a varredura completa do radar em todas as elevações da antena,
representadas abaixo (Figura 2.2) pelas linhas inclinadas coloridas, seleciona-se a
altitude desejada dentre as possíveis. Em seguida, um programa interpola as
informações contidas em cada uma das elevações, conhecidas como PPI (Plan Position
Indicator), formando assim o campo em um plano de altitude constante.

Mais

informações sobre a coleta e tratamento destes dados pode ser encontrado em Morales
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et al. (2004).
O fator de Refletividade do Radar é expresso como a somatória de todas as
secções de retroespalhamento das gotas contidas dentro do volume. O valor de Z é,
então dado pela integral sobre todo o volume de distribuição de tamanho de gotas N(D)
pelo diâmetro D à sexta potencia, para todas as gotas contidas dentro do volume
(Rogers, 1976) e é expresso por (2).
∞

6

3

Z(mm /m ) =

∫ N ( D) D

6

dD

(2)

0

Com o objetivo de estudar a estrutura interna das nuvens convectivas e
estratiformes observadas durante o experimento DRYTOWET, foram utilizados dados
de CAPPI’s do radar em diversas alturas e horários. Assim como também na busca de
indícios de sinais da mudança na intensidade da precipitação durante diferentes
regimes de vento (leste e oeste). A partir destes dados de CAPPI, foram então
construídas evoluções temporais médias das refletividades máximas para os períodos
de 19 a 25 de setembro e de 07 a 09 de outubro, ou seja, foram feitas médias horárias
para todos os dias do evento para várias alturas do radar. Assim como também foram
elaboradas evoluções temporais para o período dos eventos ocorridos em Rondônia,
com resolução média das refletividades máximas a cada 30mim para os CAPPI’s do
radar a 3Km.
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Figura 2.2 Representação gráfica do processo de obtenção do CAPPI a partir dos PPI's.
(Fonte:http://www.saisp.br).
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3 RESULTADOS

3.1 Características da transição da estação seca para a chuvosa de
2002

3.1.1 Análise da climatologia da precipitação através da técnica dos Quantis

Precipitação (mm)

Precipitação média mensal em Rondônia
estimada por Satélite
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
1

2

3
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9
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12

Meses

Figura 3.1 Distribuição temporal da precipitação média mensal estimada pelo satélite GPCP
(em pentadas) para Estado de Rondônia, desde o ano de 1979 à 2004 (26 anos).

Nesta seção são apresentados os resultados da análise da climatologia da
precipitação através da técnica dos Quantis. A Figura 3.1 mostra a distribuição temporal
da precipitação média mensal estimada por satélite (em pêntadas) para o Estado de
Rondônia, desde o ano de 1979 à 2004 (26 anos). Andreae et al. (2002) apresentaram
uma distribuição de precipitação semelhante para os dados mensais da estação de
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superfície localizada em Porto Velho - RO, para uma série de 1961 a 1990. Os valores
médios expressos pela normal climatológica (Figura 3.1) são complementados por
medidas que indicam sua variabilidade conforme pode ser visto na Tabela 1.1. O valor
da mediana, que também é o quantil correspondente à probabilidade p = 0.50 (50%)
divide todas as observações em duas partes iguais, não sofrendo influências de valores
extremos como acontece com a média.
De acordo com os resultados, pôde-se observar que a variabilidade temporal
durante os meses mais chuvosos (outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
março e abril) é pequena, nos meses de transição: maio (da chuvosa para a seca) e
setembro (da seca para a chuvosa) esta variabilidade já é um pouco mais alta, e
alcança a sua maior amplitude nos meses mais secos (junho, julho e agosto) de acordo
com os valores dos desvios padrões para estes meses apresentados na Tabela 1.1,
que são de cerca de 1/6, 1/4 e 1/2 do valor da média, respectivamente. Este fato pôde
ser observado nas precipitações analisadas no final de setembro e inicio de outubro,
foco deste trabalho.

Figura 3.2 Esquema dos quantis mostrando os valores (mm/ano) dos quantis Q1(15%),
Q2(35%), Q3(65%) e Q4(85%) anuais de uma série temporal média de precipitação estimada
por satélite (em pêntadas) para o Estado de Rondônia, desde o ano de 1979 a 2004,
juntamente co m a chuva estimada (métrica tracejada) para o ano de 2002
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Tabela 1.1 Normal pluviométrica para a série de precipitação estimada por satélite (GPCP)
sobre o Estado de Rondônia, no que concerne aos principais parâmetros estatísticos: média
aritmética, mediana, desvio padrão, valores máximo e mínimo. Outros parâmetros podem ser
calculados a partir destes, a exemplo: amplitude, variância, etc.

Parâmetros Estatísticos para a série estimada por satélite para todos os 6 primeiros
meses do ano
JAN
FEV
MAR
ABR
Variável
Tamanho da Amostra
26
26
26
26
Média
331,1
252,4
267,7
196,3
Mediana
330,9
252,1
257,9
193,5
Desvio Padrão
53,3
35,2
35,8
30,2
Mínimo
199,3
180,9
224,5
166,8
Máximo
457,7
337,4
372,7
253,4
Continuação para os seis últimos meses do ano
JUL
AGO
SET
OUT
Variável
Tamanho da Amostra
26
26
26
26
Média
25,6
46,1
92,7
153,5
Mediana
20,8
44,1
90,8
152,8
Desvio Padrão
15,8
21,9
24,5
24,9
Mínimo
9,2
21,4
68,9
122,3
Máximo
52,6
91,5
141,5
196,1

MAI
26
115,3
115,1
25,9
81,4
171,6

JUN
26
40,5
33,0
22,4
20,3
90,6

NOV
26
192,2
193,0
34,0
149,9
263,8

DEZ
25
243,5
234,5
31,9
211,2
316,1

A Figura 3.2 que representa o esquema dos quantis a nível anual, mostra
que de acordo com a chuva estimada (área interna tracejada) pode-se ver que o ano
de 2002 está integrado na categoria normal, com um total pluviométrico estimado de
1970,4mm.
Os resultados mostram com clareza a sazonalidade da precipitação. As
chuvas mais abundantes se iniciam em setembro e se estendem até maio, tendo como
meses mais secos junho, julho e agosto. De acordo com o Departamento Nacional de
Meteorologia, a média climatológica da precipitação para estes meses é de 38,3; 22,6;
e 201,6mm; respectivamente. Estes dados foram obtidos com uma série de dados
desde 1961-1990 em Porto Velho - RO. Já para os meses de estudo, setembro e
outubro, estes valores foram de 86,5 e 185,3mm; respectivamente.
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Para o ano de 2002 (ano do estudo), é observado através da precipitação
estimada pelo satélite, para todos os meses (métrica interna tracejada, vista na Figura
3.3, o comportamento da chuva de acordo com a categoria quantílica, em especial,
para os meses de setembro e outubro, a precipitação foi classificada na categoria
''seco'' que corresponde às faixas entre 68,9 à 82,7 e 122,3 à 149,9, respectivamente
(Figura 3.3). Deste modo, pode-se notar que, mesmo com o início do rompimento da
inibição convectiva com a formação de algumas poucas células convectivas, os meses
de setembro e outubro de 2002 se comportaram como meses secos.
Estudos climatológicos devem ser feitos com uma série que contenha ao
menos 30 anos de dados. Este breve estudo para o Estado de Rondônia conteve 26
anos de dados e as tabelas apresentadas a seguir indicam que, tanto a técnica dos
quantis quanto a própria extensão da série podem ser utilizadas para estudar a
climatologia do Estado. Foi realizada uma verificação, para os meses de setembro e
outubro, a fim de se indicar as freqüências relativas de ocorrência dos meses de acordo
com as categorias quantílicas, e os resultados nas Tabela 1.2 e Tabela 1.3 mostram
que aproximadamente 15% dos anos se enquadraram na categoria muito seco, 19%
dos anos na categoria seco e chuvoso e 31% dentro da categoria normal. Estes
resultados mostram que esta técnica pode ser usada com eficácia para esta região,
pois os valores se ajustam claramente aos valores estipulados para as categorias
segundo a teoria, que são 15%, 20% e 30% respectivamente.
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Tabela 1.2 Freqüências relativas (probabilidades) de ocorrências de anos muito secos, secos,
normais, chuvosos e muito chuvosos - ("Rondônia" = setembro.), período: 1979-2004.
ANOS

FREQ. RELATIVAS (%)

LOCAL

(PROBABILIDADES) (a)

MS
RONDÔNIA

S

N

C

MC

MS

S

N

C

MC

05

08

05

04

82; 87; 97;

81; 96; 97;

79; 82; 84; 86; 93; 2000;

80; 92;

04

99

2002; 2004

85; 87; 90;

94; 99

0.15

2001; 2003

0.19 0.31 0.19 0.15

91;98

(NORTE)

(a) A Freqüência Relativa de ocorrência de um evento é aproximadamente igual a
Probabilidade deste evento, quando a amostra é muito grande.

Tabela 1.3 Freqüências relativas (probabilidades) de ocorrências de anos muito secos, secos,
normais, chuvosos e muito chuvosos - ("Rondônia" = outubro.), período: 1979-2004.
ANOS

FREQ. RELATIVAS (%)

LOCAL

(PROBABILIDADES) (a)

MS
RONDÔNIA
(NORTE)

S

N

C

MC

MS

82; 87; 97;

79; 81; 91;

85; 86; 88; 83; 84; 89;

80; 93;

04

99

2001; 2002

90; 92; 95;

96; 2000

0.15

94; 98

S

N

C

MC

05

08

05

04

0.19 0.31 0.19 0.15

2003;2004

(a) A Freqüência Relativa de ocorrência de um evento é aproximadamente igual a
Probabilidade deste evento, quando a amostra é muito grande.
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Figura 3.3 Esquema dos quantis mostrando os valores (mm/mes) dos quantis Q1(15%),
Q2(35%), Q3(65%) e Q4(85%) mensais da série temporal média de precipitação estimada por
satélite (em pentadas) para Estado de Rondônia, desde o ano de 1979 a 2004. Juntamente
com a precipitação estimada (métrica tracejada) de cada mês.
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3.2 Oscilações intra-sazonais em setembro e outubro de 2002.

3.2.1 Análises através da técnica de Transformada de Ondeletas (TO).

Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação da
Técnica das Ondeletas (TO). Foram feitos testes utilizando duas séries temporais
(obtidas com o Sodar e com dados de reanálise do NCEP) no nível de 850hPa com o
intuito de observar as principais características atmosféricas em Rondônia. A Figura
3.4 mostra que a reanálise do NCEP representa de forma razoável as variações locais
do vento representados pelos dados do sodar. Desta forma, os testes realizados com
as séries das componentes zonal (u) e meridional (v) do vento para o nível de 850hPa
(Figura 3.4), apresentaram um comportamento temporal semelhante à série da
reanálise do NCEP para altas freqüências temporais. Como a série de reanálise do
NCEP é mais longa, permite caracterizar as oscilações atmosféricas de baixa
freqüência em Rondônia.
Foram feitos testes de comparações utilizando os espectro de fase da
componente u e v, para as duas séries temporais (NCEP para o nível de 850hPa e
SODAR na altitude de 1500m), e observou-se que, para o período de setembro e
outubro, as oscilações associadas à alta freqüência (2-30 dias) a estrutura espectral
das duas séries é análoga, o mesmo não se verifica para a baixa freqüência (30-95
dias), devido ao pequeno número de dados do sodar, o que acarreta também a não
representatividade das oscilações intra-sazonais. Deste modo serão mostrados os
resultados obtidos com os dados da reanálise do NCEP que atendem aos critérios da
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análise de ondeleta.
As Figura 3.5 (a) e (b) mostram o espectro (escalogramas) da parte real dos
coeficientes da TO, o qual indica a fase do sinal atmosférico, para o campo da
componente zonal do vento e meridional [Figura 3.6 (a) e (b)] do vento. Comparando
os espectros de u e v, observa-se que as oscilações da componente zonal apresentam
uma maior intensidade nas escalas em torno de 7 e 13 dias, como pode ser visto
através das mudanças de fase. Tais oscilações podem estar relacionadas às
modulações de escala sinótica, ou seja, o deslocamento de sistemas frontais
observados no período do experimento (19-25 de setembro) na região. Pode-se
observar também, oscilações intra-sazonais (50-60 dias) na componente zonal
semelhante à observada por Madden e Julian (1994), modulando as oscilações
associadas às escalas de freqüência mais altas. Percebe-se que ocorreu uma
mudança de fase, de um regime de oeste para leste, durante a transição dos meses de
setembro-outubro [Figura 3.5 (a)], o que não é observado na componente meridional
do vento.
A partir daqui serão feitas associações das oscilações atmosféricas, com as
análises sinóticas dos casos ocorridos durante o experimento (discutidos na seção3.3). Pode-se observar através da componente zonal do vento [Figura 3.5 (a) e (b)],
que para alguns casos do experimento, havia uma predominância da oscilação
associada ao regime de leste nas escalas de 2 a 30 dias. No dia 24 de setembro
[Figura 3.5 (b)], o qual foi caracterizado pela ocorrência de um jato de baixos níveis,
ocorre predominância das oscilações (ventos de leste) em torno de 2 a 3 dias, a qual
pode estar provavelmente associada as ondas de Rossby Gravidade Mista (Santos,
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1998; Vitorino, 2003); Mas também foi observada uma predominância das oscilações
(ventos de oeste) entre 5 e 11 dias.
Matsuno (1966) à luz da teoria linear das ondas equatoriais, identificou os
eventos provenientes do Atlântico como sendo a manifestação das ondas RossbyGravidade Mistas, com velocidade de fase em torno de 10m/s na região continental e
15m/s no Oceano e com um ciclo de 3 a 5 dias. Além de não terem propagação fixa,
estas ondas se propagam de leste para oeste, e de oeste para leste. Estas
perturbações puderam ser identificadas como uma forma de resposta da atmosfera
tropical à convecção profunda. Previstas teoricamente como um outro processo
propagador de sistemas de convecção tropical, as ondas de Rossby-Gravidade Mistas
foram evidenciadas observacionalmente em estudos sobre a região oceânica do
Pacifico Ocidental e Central por Pires et al. (1997). Essas ondas também puderam ser
detectadas no Oceano Atlântico e na Amazônia, ficando ainda demonstrado que
entram em fase com as ondas de gravidade geradas no litoral, sempre que sistemas
convectivos organizados se propagam para o interior (Santos, 1998).
No dia 28 de setembro, foram detectadas oscilações com amplitude
relevante na banda entre 6 e 9 dias; Dos dias 07 a 09 de outubro, a região de
Rondônia estava sob o domínio de um sistema convectivo de mesoescala (SCM) e foi
detectado vento de leste com maior amplitude nas altas freqüências (escalas de 4-5
dias), para o dia 08. Para os dias 07 e 09 de outubro observa-se que houve uma
mudança no sentido do escoamento do vento para oeste; esta mudança nos regimes
de vento também foi detectada por Andreae et al (2002) no qual observaram que
durante a estação seca o regime é preferencialmente de leste e que durante a
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transição para a estação chuvosa, há uma oscilação na direção preferencial do
escoamento em Rondônia. Os casos citados acima foram caracterizados pelo alto
índice pluviométrico no período do experimento (Figura 3.12; Figura 3.25; Figura 3.34
na seção 3.3).
Para a componente meridional do vento [Figura 3.6 (a)] apesar de não ter
sido detectada variabilidade intra-sazonal na banda de 30-90 dias, observou-se uma
predominância das oscilações na escala em torno de 23 dias modulando os sistemas
atmosféricos transientes. Tais oscilações são observadas, aproximadamente, no
período de 11 de setembro a 11 de outubro. Na Figura 3.6(b), para o dia 24 de
setembro (jato de baixos níveis) observa-se a predominância de uma mesma fase
entre as escalas de 23, 8 e 2 dias, com ventos predominantemente de sul, contribuindo
para a determinação das condições locais, neste caso, a ocorrência do jato de baixos
níveis de sul nesta região. Durante o período de 19 a 25 de setembro ocorreu uma
modulação na componente meridional do vento na escala de tempo de 8 dias (que
representa a escala de sistemas sinóticos), ou seja, observa-se uma flutuação
associada ao sistema neste período, provavelmente devido a frente fria que foi
detectada neste período.
No escalograma da Radiação de Onda Longa (Figura 3.8) as oscilações
predominantes estão entre as escalas de 10 a 20 dias para o período de 19 de
setembro a 06 de outubro. Segundo Kousky (1988) o conceito de radiação de onda
longa emergente (Outgoing Longwave Radiation - OLR) tendo sido usado como
indicador de variabilidade da convecção profunda na região tropical. Deste modo, no
período de 19 a 22 de setembro havia uma fase com valores baixos de precipitação na
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região de Rondônia na escala de 15 dias, o que pode ser constatado através do gráfico
da distribuição temporal da precipitação (Figura 3.12, seção 3.3). Para o dia 28 de
setembro, dia do maior total pluviométrico do experimento, é observado que a fase da
OLR estava associada à ocorrência da precipitação nas escalas de 5 e 15 dias. Nos
dias 23 e 24 de setembro também foi detectada uma fase associada a chuvas nas
bandas de 5 e 3 dias, respectivamente, por ordem de importância, isto pode estar
associado provavelmente as ondas Mista de Rossby Gravidade. Assim como também,
para o período de 07 a 09 de outubro (CCM), observou-se uma fase favorável da
precipitação nas mesmas escalas em torno de 3 a 5 dias (escala local), tendo uma
maior amplitude para os dias 07 e 09. As oscilações de OLR podem subestimar ou
superestimar a atividade convectiva e conseqüentemente precipitação em algumas
regiões (Silva Dias et al., 2002a; Ferraz, 2000) a exemplo, de Rondônia. Porém, de
modo qualitativo a OLR consegue mostrar as principais oscilações atmosféricas
relacionadas com os fenômenos meteorológicos atuantes na região.
Aplicando a TO à série de precipitação estimada por satélite do GPCP, a
qual tem dados desde 1979 a 2004, em pêntadas, sobre o Estado de Rondônia [Figura
3.7 (a) e (b)], foi detectada uma oscilação intra-sazonal na precipitação, na escala em
torno de 10 pêntadas, o que equivale a 50 dias. Nota-se que há uma mudança na fase
durante a transição da estação seca para chuvosa em Rondônia (indicada pela cor
mais vermelha), mostrando que o mês de outubro apresenta uma fase indicativa da
ocorrência da precipitação.
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(a)

(b)
Figura 3.4 Série temporal da componente zonal (a) e meridional (b) do vento médio diário
observado através do sodar para a altitude de 1500m (linha verde) e da componente zonal do
vento médio diário obtido com dados da reanálise para o nível de 850hPa (linha preta) para o
período de 11 de setembro a 31 de outubro.(Fonte dos dados: REANALISE/NCEP)
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(a)

(b)
Figura 3.5 Escalograma da componente zonal do vento obtido com dados da reanálise do
NCEP. Para as escalas de 2-95 dias no período de 11 de setembro a 31 de outubro (a) e de 230 dias no período de 19 de setembro a 10 de outubro 2002 (b). Localizado próximo a Fazenda
Nossa Senhora - RO (11°S; 62°W). (Fonte dos dados: REANALISE / NCEP)
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(a)

(b)
Figura 3.6 Escalograma da componente meridional do vento obtido com dados da reanálise do
NCEP. Para as escalas de 2-95 dias no período de 11 de setembro a 31 de outubro (a) e de 230 dias no período de 19 de setembro a 10 de outubro 2002 (b). Localizado próximo a Fazenda
Nossa Senhora - RO (11°S; 62°W). (Fonte dos dados: REANALISE / NCEP).
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(a)

(b)
Figura 3.7 Escalograma da Precipitação estimada por satélite em pentadas obtido com dados
do GPCP. Para a escala de 2-30 pentadas no período de agosto de 2002 a março de 2003 (a) e
Para a escala de 2-24 pentadas no período de setembro a dezembro 2002 (b). Localizado
próximo a Fazenda Nossa Senhora-RO (11°S, 62°W). (Global Precipitation Climatology Project
- GPCP).
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Figura 3.8 Escalograma da Radiação de Onda Longa (OLR) obtido com dados da reanálise do
NCEP. Para as escalas de 2-30 dias no período de 19 de setembro a 10 de outubro 2002.
Localizado próximo a Fazenda Nossa Senhora-RO (11°S, 62°W). (Fonte dos dados:
REANALISE/NCEP)

3.2.2 - Análise da evolução temporal da componente zonal do vento com à
reanálise do BRAMS para os meses de setembro e outubro de 2002 .

Nesta seção, são analisadas as características observadas na reanálise de
mesoescala do BRAMS para a secção vertical da componente zonal do vento (Figura
3.9), obtida para o período de 01 de setembro a 30 de outubro de 2002, que engloba
todos os eventos selecionados, construída para um ponto central em Rondônia (10.9°S;
63.9°W) .
Observou-se que o modelo conseguiu reproduzir bem as variações
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atmosféricas

deste

período,

simulando

a

passagem

do

regime

de

oeste

adequadamente na transição do mês de setembro para outubro em altos níveis. Como
a reanálise do NCEP foi usada como condição de contorno para o modelo BRAMS,
então essa boa correspondência é esperada.

Figura 3.9 Evolução temporal da componente zonal do vento na vertical para o período de 1 de
setembro a 30 de outubro de 2002 na localidade 10.9°S; 63.9°W. Elaborado com dados de
reanálise do modelo BRAMS. (Fonte dos dados: Soares e Silva Dias, 2003).

3.3 - Análise dos Casos Especiais.

Os resultados aqui discutidos correspondem às analises realizadas para os
dias de 19 a 25, 28 de setembro de 2002 e 07 a 09 de outubro de 2002.
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3.3.1 Análises dos dias 19 a 25 de setembro de 2002.

As imagens do satélite GOES-12 dos dias 19 a 25 de setembro de 2002
(Figura 3.10) mostram a nebulosidade associada ao sistema frontal que se estende
desde o sul do Estado de Santa Catarina até o sul do Estado da Bahia. Na sua
extensão de Noroeste a Sudeste em direção ao Oceano Atlântico no dia 20, de forma
mais alinhada, este sistema está associado à formação de pequenos aglomerados
convectivos ao sul do Estado de Rondônia. Do dia 21 a 23, a atividade convectiva é
representada por pequenos núcleos convectivos, que provocam chuvas isoladas, sendo
algumas delas de forte intensidade, as quais serão mostradas posteriormente. Para o
dia 24 observa-se atividade convectiva moderada e bem distribuída espacialmente na
região de Rondônia, associada ao sistema frontal, a qual também pode ser vista na
evolução temporal da refletividade no CAPPI de 3 km (Figura 3.17).
A Figura 3.12 mostra a distribuição da precipitação do NCEP durante o
período de 19 a 25 de setembro de 2002 em todas as estações automáticas e
pluviômetros distribuídos no Estado de Rondônia, onde se pode observar que as
maiores precipitações foram concentradas no dia 24 de setembro, o qual foi
caracterizado pela ocorrência do jato de baixos níveis, chegando a valores próximos a
70mm.
Pôde-se acompanhar nos campos de pressão reduzida ao nível médio do
mar (PRNM) para o período de 19 a 25 de setembro, o deslocamento para sudeste de
um sistema frontal (Figura mostrada apenas para o dia 20 de setembro de 2002), cujo
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centro de baixa pressão esteve localizado sobre o Oceano Atlântico Sul e que
influenciou as condições de tempo desde a região Sul do Brasil até o Estado da Bahia,
atingindo inclusive, o Estado de Rondônia (Figura 3.11). Esta figura também mostra,
uma quantidade considerável de precipitação que existia sobre o Estado de Rondônia.
No campo do vento em 850hPa para o dia 19 [Figura 3.13 (a)] são
observados ventos de Noroeste sobre o Estado de Rondônia relativamente fracos que
se intensificam mais ao sul do Brasil e região oceânica a leste do Rio Grande do Sul e
Uruguai com máxima velocidade em 45°W e 35°S, caracterizando um jato de baixos
níveis de acordo com a classificação de Bonner (1968), em toda a sua extensão. Na
[Figura 3.13 (a)] o vento apresenta intensidade acima de 12m/s, localizado sobre
Rondônia. Esse escoamento se origina da costa Norte trazendo umidade proveniente
do Oceano Atlântico que vai sendo modificada pela evapotranspiração sobre a Bacia
Amazônica. Embora com menor intensidade, esta configuração é mantida em baixos
níveis até o dia 22 (campo não mostrado).
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(a)

(b)

(d)

(e)

(c)

(f)

(g)
Figura 3.10 Imagens do Satélite GOES-12 no canal do infravermelho para os dias de 19 à 25 de
setembro de 2002. O retângulo destaca a região de estudo. (Fonte dos dados: Lab.Master
DCA/IAG/USP)
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Figura 3.11 Pressão Reduzida ao Nível Médio do Mar - PRNM (hPa) para as 12:00 TMG do dia
20 de setembro de 2002 (isolinhas) e precipitação em mm (sombreado). O intervalo de análise
é 5hPa. (Fonte dos dados: REANALISE/NCEP)

Do dia 23 para o dia 24, no nível de 850hPa [Figura 3.13 (c) e (e)], percebese um escoamento de Noroeste para Sudeste no dia 23 e mudando bruscamente para
uma configuração inversa, ou seja, de Sudeste para Noroeste no dia 24. Neste dia, o
jato de baixos níveis se encontra bem caracterizado e intenso, e foram registradas na
Torre Micrometeorológica da estação de Rebio-Jaru - RO fortes rajadas de vento. De
acordo com os dados do sodar coletados na Fazenda Nossa Senhora (10.75°S;
62.37°W), foram registrados rajadas de vento de até 17.41m/s às 00:30TMG na altitude
de 1500m (aproximadamente 850hPa) para o dia 24 de setembro. Pode-se notar
através do CAPPI (Figura não mostrada) para este mesmo horário (00:30TMG) que não
existiam células de precipitação intensa próxima à região de interesse. Desta forma, a
rajada de vento esteve associada apenas à entrada da frente fria. A Figura 3.14 (a)
mostra a evolução temporal horária das componentes zonal (linha verde) e meridional
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(linha preta) do vento para um período de 19 a 29 de setembro de 2002, e que nos
permite visualizar a direção e velocidade do vento para estes dias, com mudança da
direção em aproximadamente 180 graus, passando de sudoeste para sudeste e valores
de velocidade em torno de 8m/s. A Figura 3.14 (b) mostra os perfis verticais obtidos
através de radiossondagens em Rebio-Jaru (10.14°S; 61.91°W) para o nível de
850hPa, onde também se pode notar a mudança brusca na direção do vento do dia 23
para o dia 24, estando em destaque na Figura 3.14. No dia 24 [Figura 3.13 (e)] há
confluência das linhas de corrente na saída do jato à noroeste do Estado de Rondônia,
o qual está associado ao sistema frontal visto no dia 25 [Figura 3.13 (g)].
Esse episódio particular do Jato de Sul durante 24-25 de setembro 2002
esteve relacionado diretamente ao fato da penetração de uma frente fria, e constitui um
evento comum durante a estação de inverno. Vários autores mostraram que este
evento é representativo da variabilidade sinótica da região. A incursão de ventos de sul,
pelo sul-sudoeste da Bacia Amazônica, modifica extremamente a estrutura atmosférica
e as condições climáticas. Muitos autores estudaram este tipo de episódio delineando
as suas mudanças e características tais como: Marengo et al, 1997a; Marengo et al,
2002; Longo et al, 2004; Fisch, 1996.
Já para os altos níveis em 200hPa no dia 19 [Figura 3.13 (b)] a Alta da
Bolívia apresenta-se bem definida sobre o Estado de Rondônia, configuração que se
mantêm até o dia 22 nos altos níveis (campo não mostrado). Dos dias 23 a 25 (Figura
3.13 (d), (f), e (h)], respectivamente, não aparece a Alta da Bolívia. Um cavado de
grande amplitude no dia 24 [Figura 3.13 (f)] pode ser visto e se estende desde o
sudeste da América do Sul até o Centro-Oeste do Brasil, associado ao ciclone
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extratropical identificado em baixos níveis, o qual ainda atua, com menor intensidade no
dia 25 [Figura 3.13 (h)].
Os campos de divergência horizontal de fluxo de umidade específica no nível
de 925 hPa apresentaram-se mais organizados nos dias 21 (campo não mostrado) e 24
de setembro [Figura 3.15 (a)] onde pode-se notar um núcleo de convergência localizado
sobre o Estado de Rondônia.
Estes núcleos estiveram associados à desaceleração do vento naquela
região, vindo do escoamento de leste (Figura não mostrada), como também a saída do
jato de baixos níveis [Figura 3.13 (e)]. O efeito destas duas forçantes se refletiu nos
campos de movimento vertical [Figura 3.15 (b)], os quais apresentaram núcleos de
movimento ascendente de -0,2Pa/s.

Figura 3.12 Distribuição de precipitação total diária para todas as estações automáticas e
pluviômetros distribuídos pelo Estado de Rondônia, para o período de 19 a 25 de setembro de
2002. (Fonte dos dados: Rede de Estações Meteorológicas Automáticas e pluviômetros de
Rondônia)
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3.13 Linhas de Correntes e intensidade do vento para às 12:00TMG para os níveis de 850
e 200hPa dos dias 19 (a e b), 23(c e d), 24 (e e f) e 25(g e h) de setembro de 2002,
respectivamente. (Fonte dos dados: REANALISE/NCEP)
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(e)

(f)
Continuação da Figura 3.13 ...................

(g)

(h)
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Figura 3.14 (a) Evolução temporal das componente zonal (linha verde) e meridional (linha preta)
do vento (m/s) para o nível de 850hPa num ponto de grade próximo a Rebio-Jaru (10.14°S;
61.91°W) para os dias 19 a 29 de setembro de 2002. (b) Perfis verticais da componente
meridional do vento para o período de 19 a 25 de setembro de 2002, obtidos através de
radiossondagens. Situado em Rebio-Jaru (10.14°S; 61.91°W). (Fonte dos dados:
REANALISE/NCEP)

(a)

(b)

Figura 3.15 Divergência horizontal do fluxo de umidade específica no nível de 925hPa (a) com o
intervalo de analise de 5,0 x 10-5g/kgs-1 e movimento vertical no nível de 850hPa (b) com
intervalo de analise de 0,2Pa/s, onde as linhas contínuas (pontilhadas) correspondem a valores
positivos (negativos). Ambas para as 12:00TMG do dia e 24 de setembro de 2002. (Fonte dos
dados: REANALISE / NCEP)
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Para uma análise mais detalhada das características deste evento foi
analisada a evolução média horária das refletividades máximas do radar durante todo o
período da passagem da frente fria (19 a 25 de setembro de 2002) sobre o Estado de
Rondônia, na área de cobertura do radar. Esse parâmetro do radar é um bom indicador
da intensidade vertical das células convectivas. A Figura 3.16 (a) mostra essa evolução
temporal da refletividade do radar para varias alturas (2 a 19 km). Podemos notar que
os máximos valores de refletividade foram observados nos dias 23 e 24, com a célula
de maior intensidade, chegando a valores acima de 50dBZ. Desta forma, essa evolução
temporal em várias alturas vem enfatizar que as nuvens tiveram convecção intensa e
desenvolvimento vertical profundo, chegando até 8km para o dia 22, 23 e 24 de
setembro. Este aspecto está melhor visualizado na Figura 3.16 (b), a qual é um enfoque
apenas nos dias 23 e 24, para a altura de 3km, onde as precipitações foram mais
intensas, mostrando com mais clareza a evolução da refletividade máxima do radar,
com uma forte atividade convectiva.
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(a)

(b)
Figura 3.16 Evolução temporal da refletividade da CAPPI do radar (dBZ) para várias alturas
durante o período de 19 a 25 setembro de 2002 (a), mesmo que (a) para os dias 23 e 24,
apenas para a altura de 3km. (Fonte dos dados: Lab. Master DCA/IAG/USP).
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Figura 3.17 Evolução temporal da refletividade no CAPPI de 3km para o dia 24 de setembro
de 2002. (Fonte dos dados: Lab. Master DCA/IAG/USP).
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3.3.1.1 Características Termodinâmicas para o dia 24 de setembro de 2002 com
dados de reanálise do modelo BRAMS.

Na busca de investigar as características termodinâmicas do dia 24 de
setembro, dia da ocorrência do jato de baixos níveis de sul e o qual teve associações
com uma frente fria (dias 19 a 25), foram utilizados dados de reanálise da precipitação
convectiva do modelo BRAMS, com o intuito de analisar a estrutura desse sistema para
o horário em que se apresenta um maior total pluviométrico durante a sua passagem,
ou seja, precipitação convectiva acumulada em 3 horas. O segundo objetivo da
elaboração dessas séries foi à validação dos dados de reanálise do modelo BRAMS,
que tem resolução espacial e temporal de 20km e 3 horas, respectivamente.
Desta maneira, para este dia, as séries foram construídas para um
determinado ponto (10.2°S; 64.5°W) sobre o Estado de Rondônia, para o período das
12TMG do dia 23 às 12TMG do dia 25 de setembro de 2002, mas com enfoque no dia
24 de setembro.
A imagem do satélite GOES-8 (Figura 3.18) no canal do infravermelho para o
dia 24 de setembro de 2002 às 17:45TMG, mostra uma considerável área de
nebulosidade sobre a região escolhida (destacada na imagem de satélite pelo círculo
amarelo), onde nesta região, as taxas de precipitação convectiva simuladas pelo
modelo sugerem um acúmulo superior a 11mm (Figura 3.19) em 3 horas.
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Figura 3.18 Imagens do Satélite GOES-8 no canal do infravermelho para o dia 24 de setembro
de 2002 às 17:45TMG. O Círculo localiza aproximadamente a região de estudo. (Fonte dos
dados: Soares e Silva Dias, 2003).

Foi realizada uma comparação com estimativas obtidas através da
refletividade do CAPPI a 3km do radar meteorológico (19.92°S; 62.41°W), com os
dados de reanálise do BRAMS. Os campos do radar escolhidos são representativos
dos horários que antecedem ao início do total de precipitação acumulado, para o dia 24
de setembro (Figura 3.20). Embora não se tenha uma certeza de quanto realmente foi
computado nesta localidade, os pixels de refletividade visualizados na área de
cobertura do radar, sugerem que os valores obtidos nas simulações são coerentes com
os dados observados no radar, os quais variam entre 20 a 30 dBZ.
As séries temporais construídas para o dia 24 (Figura 3.21), mostram a
evolução detalhada de algumas variáveis termodinâmicas de superfície: Temperatura
do ar (T) e Pressão Reduzida a Nível Médio do Mar (PRNM), Temperatura Potencial
Equivalente (θe) e Magnitude do Vento, a Razão de Mistura de Vapor (rv) e a Altura do
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Nível de Condensação por levantamento (HNCL).

Figura 3.19 Precipitação convectiva acumulada em 3 horas (18:00 às 21:00TMG) obtido com
dados da reanálise do BRAMS para o dia 24 de setembro de 2002 (a esquerda). Variação
diurna da precipitação convectiva acumulada para o período das 21:00TMG do dia 23 às
03:00TMG do dia 25 de setembro de 2002 (à direita), em uma localidade (10.2°S; 64.5°W)
sobre o Estado de Rondônia. (Fonte dos dados: Soares e Silva Dias, 2003).

Estas séries apresentam um padrão típico de ciclo diurno para a
Temperatura do ar (T) e (PRNM), ou seja, com um máximo da temperatura do ar em
torno do horário das 18:00TMG e o leve declínio da temperatura no horário da chuva.
Para a temperatura Potencial Equivalente (θe) o modelo conseguiu simular a queda
provocada pela passagem do sistema precipitante, logo após o horário da chuva
(21:00TMG), indicando a passagem do sistema precipitante. Já na magnitude do vento
os valores também estiveram baixos, até no máximo 2m/s no horário da chuva. Podese notar que, os valores de rv, no horário da chuva os valores se aproximam de 17,5
g/kg, ou seja, existia uma grande quantidade de vapor na atmosfera, provavelmente
servindo de ''suprimento'' para o desenvolvimento do sistema precipitante. Uma
característica observada (Figura 3.21) é o abaixamento da altura do NCL, que segundo
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Betts (2002) é um indicativo da possível formação de nuvem. De maneira geral, o
modelo reproduz as mudanças nas características termodinâmicas da atmosfera.

Figura 3.20 Evolução temporal da refletividade no CAPPI de 3km para o dia 24 de setembro de
2002, próximo ao horário do total de precipitação acumulada. (Fonte dos dados: Lab. Master
DCA/IAG/USP).
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(a)

(b)

(c)
Figura 3.21 Séries temporais das variáveis meteorológicas termodinâmicas de superfície:
Temperatura do ar (T) e PRNM (a), Temperatura Potencial Equivalente (θe) e Magnitude do
Vento (b), a Razão de Mistura de Vapor (rv) e a Altura do Nível de Condensação por
levantamento (HNCL) (c). Estas séries foram obtidas através do modelo BRAMS em uma
localidade (10.2°S; 64.5°W) sobre o Estado de Rondônia. (Fonte dos dados: Soares e Silva
Dias, 2003).

68

3.3.1.x – Sumário do evento dos dias 19 a 25 de setembro de 2002.

Durante o período de 19 a 25 de setembro de 2002, foi observada a
passagem de uma frente fria sobre o Estado de Rondônia. Segundo Andreae et al
(2002) a oscilação dos regimes de leste e oeste durante a estação chuvosa e a
incursão de massa de ar fria durante a estação seca, tem sido vista como oscilações
intra-sazonais (Madden e Julian, 1994). No dia a dia, as modulações da baixa do Chaco
no norte da Argentina e a propagação de ondas baroclínicas, por exemplo, são vistas
como uma resposta dessas oscilações intra-sazonais.
A circulação geral de baixos níveis predominante na região de Rondônia
durante o período de 19 a 25 de setembro iniciou-se com vento de leste, passando a
oeste e retornando a leste [Figura 3.4(a)]. As características de sistemas precipitantes
evidenciadas, mostram um grande desenvolvimento vertical e convecção intensa,
caracterizadas pelas fortes correntes ascendentes, assim como também, altos valores
de refletividades [Figura 3.16 (a)]. Na estação chuvosa Carey et al (2001) sugere que a
convecção é mais fraca em regimes de ventos de oeste. O que não parece ser o caso
na estação de transição.
O Jato de Baixos Níveis (24 de setembro de 2002) teve predominância de
ventos de sul, o que pode ser visualizado no escalograma da componente meridional, a
qual mostrou valores negativos de fase [Figura 3.6 (b)] neste evento. O dia 24 teve
influência de pulsos (flutuações) locais, vistos nas altas freqüências entre 2 e 3 dias,
que podem estar associados as ondas de Rossby Gravidade Mista. (Santos, 1998;
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Vitorino, 2003), além de uma forte convergência de umidade sobre a região de
Rondônia, típica da passagem de sistemas frontais.
Outra observação importante deste dia foi à queda brusca (remoção) da
concentração de material particulado no sítio da Fazenda Nossa Senhora-RO (Figura
3.54 na seção 3.4) do dia 23 para o dia 24 passando de valores em torno de 200µg/m3
para 40-60µg/m3. Essa alteração está associada à entrada de uma massa de ar de sul
que não contem aerossóis produzidos pela queima de biomassa. Nota-se que em
seguida ao retorno do vento de norte, volta a aumentar o conteúdo de aerossóis.
Podemos concluir que apesar de não estar associado a extensas áreas de
precipitação, o sistema frontal teve células convectivas muito intensas que provocaram
rajadas de vento localizadas. A convecção ocorreu no regime de ventos de oeste e não
parece ter características semelhantes aos casos relatados por Carey (2001) e Pereira
et al (2002) para a estação chuvosa. A redução de conteúdo de aerossóis parece estar
associada a advecção de ar mais limpo de sul e não a remoção por precipitação.

3.3.2 Análise para o dia 28 de setembro de 2002.

O dia 28 de setembro tem como característica marcante à ocorrência da
maior chuva do final setembro, durante a transição da estação seca para chuvosa como
pode ser visto na Figura 3.25. Na imagem do satélite GOES-12 para as 20:45 TMG do
dia 28 de setembro de 2002 (Figura 3.22) percebe-se uma faixa de nebulosidade ligada
em sua extremidade leste a nuvens remanescentes de um sistema frontal fraco sobre o
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Estado da Bahia. Sobre Rondônia a nebulosidade pôde ser vista na forma de núcleos
convectivos.
No campo de vento em 850hPa [Figura 3.23 (a)] observa-se uma grande circulação
anticiclônica cobrindo quase toda à parte leste da América do Sul, a qual, favorece a
entrada da umidade do Oceano para o continente. Em altos níveis para 200hPa [Figura
3.23 (b)] observa-se um cavado de grande amplitude associado a um ciclone
extratropical, estendendo-se até o Estado de Rondônia. No campo de divergência
horizontal de fluxo de umidade específica no nível de 925hPa (Figura 3.24) percebe-se
convergência de umidade a Norte do Estado de Rondônia, devido ao escoamento de
noroeste, onde, nas cidades localizadas nesta região foram registradas as maiores
precipitações.

Figura 3.22 Imagem do Satélite GOES-12 no canal do infravermelho para a 20:45TMG para o
dia 28 de setembro de 2002. O retângulo destaca a região de estudo (Fonte dos dados:
Lab.Master DCA/IAG/USP).
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(a)

(b)

Figura 3.23 Linhas de Correntes e intensidade do vento às 12:00TMG do dia 28 de setembro de
2002 nos níveis de: (a) 850 hPa e (c) 200hPa. (Fonte dos dados: REANALISE/NCEP)

Figura 3.24 Divergência horizontal do fluxo de umidade específica no nível de 925hPa às
18:00TMG do dia 28 de setembro de 2002. O intervalo de analise é 5,0 x 10-5g/kgs-1 (Fonte
dos dados: REANALISE/NCEP).
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Figura 3.25 Distribuição de precipitação total diária para todas as estações automáticas e
pluviômetros distribuídos pelo Estado de Rondônia para o dia 28 de setembro de 2002. (Fonte
dos dados: Rede de Estações Meteorológicas Automáticas e pluviômetros de Rondônia)

O dia 28 foi importante devido à ocorrência da maior chuva (Figura 3.25)
registrada do final de setembro, associada à banda de nebulosidade sobre o Estado,
apresentando valores de 70,1mm em Porto Velho (8.71°S; 63.90°W) e de 50mm em
Jaru (10.35°S; 62.56°W) Uma análise mais detalhada desta chuva não será possível de
fazer em virtude da falta dos dados do radar, que se encontrava fora de operação neste
dia.
A partir de parâmetros convectivos calculados através de perfis atmosféricos
termodinâmicos que advieram de sondagens de ar superior, pôde-se fazer uma análise
das características da atmosfera naquele instante, com a plotagem do diagrama skew-T
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(para o horário das 18:00Z) que está representado graficamente na Figura 3.27 (a).
Sturtevan (1995) propôs uma escala referente a correspondência entre o valor do
CAPE (Energia Potencial Convectiva Disponível) e o seu potencial convectivo na
atmosfera que pode ser visto na Tabela 3.4. Através da radiossondagem obtida em
Porto Velho para o dia 28 de setembro de 2002 às 18Z, podemos notar que a atmosfera
estava moderadamente instável, de acordo com a tabela, dentro da faixa de 10002500J, apresentando um valor de CAPE de aproximadamente 2045.0J na superfície. O
parâmetro CINE (Inibição Convectiva) indica um obstáculo à convecção por haver falta
de flutuação próximo à superfície, mas de acordo com o diagrama este parâmetro era
0.0J, ou seja, a atmosfera estava propícia à convecção. As radiossondagens
disponíveis para a Fazenda Nossa Senhora e para a Rebio-Jaru não foram exploradas
devido à ausência de precipitação nestas localidades.
Os índices de instabilidade baseados em perfis verticais de temperatura,
umidade e vento são usados para sintetizar algumas características termodinâmicas e
de cisalhamento do vento, típicos de situações convectivos (Silva Dias, 2000).
Segundo Henry (1987) para o índice K, valores acima de 30°C são considerados altos
(alto potencial para ocorrência de tempestades), e acima de 40°C são extremamente
altos

(potencial

extremo

para

tempestades).

Desta

forma

de

acordo

com

radiossondagem o índice k encontrava-se com um valor de 33°C, ou seja, com um alto
potencial para ocorrência de tempestades. De forma análoga, considerando agora o
índice TT (Total Totals), a partir de 40°C indicam chances de tempestades severas, e
observando a radiossondagem vemos que esse valor chega a 44°C.
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Tabela 3.4 A escala proposta por Sturtevan (1995), referente à correspondência entre o valor do
CAPE e o seu potencial convectivo na atmosfera.

CAPE

Potencial Convectivo

<0
0-1000
1000-2500
2500-3500
3500-4000

Estável
Relativamente Instável
Moderadamente Instável
Muito Instável
Extremamente Instável

De acordo com o Perfil de Temperatura Potencial [Figura 3.27 (b)], pode-se
notar uma camada de mistura bem definida da superfície até aproximadamente
850hPa. Esta camada é o resultado dos intensos fluxos de superfície. Para a
radiossondagem do dia 28 de setembro de 2002 das 18:00TMG foi encontrado um
cisalhamento do vento da ordem de 1x10-3s-1, de acordo com a equação abaixo. Silva
Dias (2000) define eficiência da precipitação e cisalhamento do vento como:

 % precipitação =

precip.observada.na.área
convergência.de.umidade.em.níveis.baixos.na.área

 Cisalhamento do vento =

V700 − V1000
Z 700 − Z 1000

A formação de uma tempestade depende de uma serie de condições de
grande escala entre as quais é essencial a presença de instabilidade condicional e/ou
convectiva [Figura 3.27 (b)] no perfil termodinâmico, Silva Dias (2000).
Marwitz (1972) mostra através da Figura 3.26 que a eficiência da
precipitação de uma tempestade é definida como a razão entre a precipitação
observada e o fluxo de vapor de água que entra na base da nuvem, é tanto maior
quanto menor o cisalhamento vertical do vento na camada entre a base e o topo da
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nuvem. Embora, as tempestades mais severas em termos de produção de ventanias e
granizo ocorrem em condições ambientais de grande cisalhamento vertical do vento.
Segundo Silva Dias (1987) este fato contrasta com a observação de que cúmulus
congestus são praticamente desfeitos ao encontrar camadas com forte cisalhamento
vertical, dando a impressão de que este suprime a convecção.
No caso do dia 28 de setembro, o cisalhamento vertical foi da ordem de
1x10-3s-1 o que coloca a atmosfera nesse dia com eficiência relativamente alta de
precipitação da ordem de 90-100%, segundo a Figura 3.26.

Figura 3.26 Diagrama de dispersão do cisalhamento do vento versus eficiência da precipitação
para 14 tempestades que ocorreram nas Altas Planícies da América do Norte. A linha tracejada
foi manualmente ajustada aos dados. (Adaptada de Marwitz, 1972).
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(a)

(b)

Figura 3.27 Radiossondagem em Porto Velho-RO, no dia 28 de setembro de 2002. (Fonte dos
dados: Lab. Master DCA/IAG/USP).

3.3.2.1 Características Termodinâmicas para o dia 28 de setembro de 2002 com
dados de reanálise do modelo BRAMS.

Para o dia 28 de setembro de 2002, as análises do BRAMS foram
elaboradas para o ponto localizado na latitude de 10.9°S e na longitude de 63.9°W,
sobre o Estado de Rondônia, para o período das 12TMG do dia 27 às 12TMG do dia 29
de setembro de 2002, com enfoque no dia 28 de setembro. Deste modo, a precipitação
convectiva acumulada em 3 horas, superior a 6mm (posta pelo modelo) na região de
estudo é vista na Figura 3.29. A imagem do satélite GOES-8 (Figura 3.28) no canal do
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infravermelho para o dia 28 de setembro de 2002 às 18:15TMG, mostra uma
considerada área de nebulosidade sobre a região escolhida.

Figura 3.28 Imagens do Satélite GOES-8 no canal do infravermelho para o dia 28 de setembro
de 2002 às 18:15TMG. O Círculo localiza aproximadamente a região de estudo (Fonte dos
dados: Lab.Master DCA/IAG/USP)

Figura 3.29 Precipitação convectiva acumulada em 3 horas (18:00 às 21:00TMG) para o dia 28
de setembro de 2002 (a esquerda). Série temporal da precipitação convectiva acumulada para
o período das 00:00TMG do dia 27 às 00:00TMG do dia 29 de setembro de 2002, em uma
localidade (10.9°S; 63.9°W) sobre o Estado de Rondônia (à direita). (Fonte dos dados: Lab.
Master DCA/IAG/USP).
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A precipitação convectiva acumulada (Figura 3.29) mostra para o período
das 00:00TMG do dia 27 às 00:00TMG do dia 29 de setembro de 2002, obtida através
do modelo BRAMS na localidade de latitude 10.9°S e longitude 63.9°W, sobre o Estado
de Rondônia. De acordo com gráfico, podem-se notar os horários de ocorrência da
precipitação para o dia 28 de setembro, os quais ocorreram das 15:00 às 18:00TMG e
das 18:00 às 21:00TMG, acumulando neste período 0.5 e 5mm, passando de 110 para
110.5mm e de 110.5 para 115.5mm, respectivamente. Observa-se que estes valores
são muitos baixos quando comparados com a observação.
A Figura 3.30 mostra a evolução detalhada de algumas variáveis
termodinâmicas de superfície: Temperatura e Pressão, Temperatura Potencial
Equivalente (θe) e Magnitude do Vento [na parte superior], assim como, a Razão de
Mistura de Vapor (rv) e a Altura do Nível de Condensação por levantamento (HNCL),
[na parte inferior]. Observa-se da Figura 3.30 (a) que a temperatura está em torno de
32°C, e a pressão se apresenta em torno de 1015hPa às 21:00TMG, aproximadamente
no horário da chuva nesta região. Esse declínio da temperatura provavelmente
representa o resfriamento próximo à superfície, após a passagem do sistema. De
acordo com gráfico da Temperatura Potencial Equivalente [Figura 3.30(b)], pode-se
notar que a mesma não ultrapassa o valor de 345°K, mas houve um leve declínio
depois da ocorrência da chuva, o que também vem a indicar a passagem do sistema.
Já a magnitude do vento não ultrapassa o valor de 1m/s para o mesmo horário, o que
representa valores muito baixos comparados a dados observados próximos ao local da
chuva. Enquanto o rv, Figura 3.30 (c), ficou em torno de aproximadamente 15,0 g/kg.
Para a razão de mistura de vapor (g/kg) na vertical (Figura 3.31), na localidade 10.9°S;
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63.9°W, ocorreu um máximo às 12TMG do dia 28 de setembro de 2002 de 15g/kg.
Onde foi observado que esta grande quantidade de vapor d'água diminuiu após a
precipitação, o que serviu provavelmente para o desenvolvimento do sistema.

(a)

(b)

(c)
Figura 3.30 Séries temporais de algumas variáveis meteorológicas termodinâmicas de
superfície: Temperatura do ar e PRNM (a), Temperatura Potencial Equivalente (θe) e Magnitude
do Vento (b), a Razão de Mistura de Vapor (rv) e a Altura do Nível de Condensação por
levantamento (HNCL) (c). Estas séries foram obtidas através do modelo BRAMS em uma
localidade (10.9°S; 63.9°W) sobre o Estado de Rondônia. (Fonte dos dados: Lab.Master
DCA/IAG/USP)
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Figura 3.31 Evolução temporal da razão de mistura de vapor na vertical na localidade 10.9°S;
63.9°W (local onde o modelo simulou a precipitação), com enfoque para o dia 28 de setembro
de 2002 com dados de reanálise do BRAMS. (Fonte dos dados: Lab.Master DCA/IAG/USP)

Uma evolução mais detalhada das nuvens convectivas para o dia 28 de
setembro, não foi possível de ser estudado em virtude de não haver dados do radar
meteorológico, pois o mesmo estava inoperante nesta data.

3.3.2.x Sumário do evento do dia 28 de setembro de 2002.

O dia 28 de setembro foi caracterizado devido a sua alta taxa de precipitação, a
qual ocorreu durante a transição da estação seca para a chuvosa no Estado de
Rondônia, chegando a valores em torno de 70mm em Porto Velho (Figura 3.25). Este
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evento está dentro da fase Inicial de transição da estação seca para a chuvosa, descrita
por Li & Fu (2004). Esta fase é dominada pelo acumulo local da energia potencial
disponível (CAPE). Isto começa aproximadamente 90 dias antes do início da estação
chuvosa pelo aumento de fluxos locais da superfície da terra, em especial o fluxo de
calor latente, que aumenta o CAPE da troposfera mais baixa.
Esta chuva esteve associada a núcleos convectivos isolados. Além de este dia
estar sob o regime de leste como visualizado na serie temporal da componente zonal
do vento [Figura 3.4 (a)] e no escalograma da componente zonal do vento [Figura 3.5
(b)] nas freqüências de 5 a 12 dias, a qual é a escala representativa de sistemas
frontais. Esta chuva teve uma grande contribuição de fenômenos locais. Outra variável
em que pôde ser visto o indicativo desta chuva foi a OLR, pelo escalograma de
Ondeleta da OLR, (Figura 3.8), nota-se que existia uma fase associada à atividade
convectiva em várias escalas (2 até 20 dias).
Este sistema precipitante também teve um outro adicional, que foi a grande
quantidade de aerossóis na atmosfera. Após a passagem do sistema houve uma queda
brusca (remoção) da concentração de material particulado no sítio da Fazenda Nossa
Senhora-RO (Figura 3.54 na seção 3.4) no dia 28 passando de valores em torno de
180-200µg/m3 para 40-20µg/m3.
Como foi tratado anteriormente, os aerossóis atmosféricos são colocados como
um fator importante que afeta a evolução da nuvem e na precipitação local (Khain et al
2003). Segundo Artaxo et al (2002) a concentração do aerossol e dos gases traços na
Amazônia tem um grande incremento durante a estação seca, esses valores mudam
para as mais baixas concentrações, mais que excedem a níveis de valores observados
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em áreas urbanas poluídas. Os Núcleos de Condensação de Nuvem (NCN) fazem parte
dos aerossóis atmosféricos sendo aqueles sobre os quais se formam as gotículas de
água da nuvem que eventualmente crescem o suficiente para cair como chuva. Quanto
mais poluída a atmosfera, maior a concentração de aerossóis como um todo e também
maior a concentração de partículas de NCN.
Deste modo, embora não possamos concluir que a grande quantidade de
aerossóis atmosféricos presentes na região tenham influenciado o desenvolvimento
observado, o caso analisado deveria ser investigado através de modelagem numérica
para encontrar relações de causa efeito. As características locais como forte
aquecimento diurno (Figura 3.30) e os valores elevados de razão de mistura (Figura
3.31) de vapor em torno de 15g/kg que antecederam o horário da chuva e também
foram visualizados nos dados modelados pelo BRAMS, foram fatores primordiais para a
formação deste sistema precipitante naquela região. Outro fator de extrema importância
foi o baixo cisalhamento do vento no horário antes da chuva, que implica numa alta
eficiência da precipitação, quase 100%. Juntamente com um moderado valor de
Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE).

3.3.3 Analise dos dias 07 a 09 de outubro de 2002.

Dos dias 07 a 09 de outubro houve a formação de um sistema convectivo de
mesoescala sobre o Estado de Rondônia, o qual teve propagação para oeste e longo
tempo de vida de 1-2 dias (Pontes e Silva Dias, 2005), e é visto nas imagens de satélite
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GOES-12 [Figura 3.32 (a), (b), (c)]. Este sistema deu origem a uma linha de
instabilidade formada no dia 08 de outubro (mais detalhes a seguir), vista na seqüência
dos CAPPI's (Constant Altitude Plan Position Indicator) do radar na Figura 3.40. A
seqüência de imagens do satélite GOES-8 (Figura 3.39) mostra a hora da passagem da
Linha de Instabilidade a leste do Estado de Rondônia.
Nos campos de vento em 850hPa [Figura 3.33 (a), (c) (e)] uma grande
circulação anticiclônica, cobre quase todo o Brasil, convergindo fluxo de umidade vinda
do oceano para o continente o que favorece a formação da convecção na região de
Rondônia, e esta evolução é observada para três dias. Nos altos níveis em 200hPa
[Figura 3.33 (b), (d) e (f)] um vórtice ciclônico bem caracterizado sobre o Nordeste é
observado no dia 07, fechando a circulação nos dias 08 e 09.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.32 Imagens do Satélite GOES-12 no canal do infravermelho para os dias 07 à 09 de
outubro de 2002. O retângulo destaca a região de estudo. (Fonte dos dados: Lab.Master
DCA/IAG/USP)
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3.33 Linhas de Correntes e intensidade do vento para às 12:00TMG para os níveis de
850 e 200hPa dos dias 07 (a) e (b), 08 (c) e (d), 09 (e) e (f) de outubro de 2002,
respectivamente. (Fonte dos dados: REANALISE/NCEP)
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(e)

(f)

Continuação da Figura 3.34....................

Figura 3.34 Distribuição de precipitação total diária para todas as estações automáticas e
pluviômetros distribuídos pelo Estado de Rondônia, para o período de 07 a 09 de outubro de
2002. (Fonte dos dados: Rede de Estações Meteorológicas Automáticas e pluviômetros de
Rondônia)
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A Figura 3.34 mostra a distribuição de precipitação total diária para todas as
estações automáticas e pluviômetros distribuídos pelo Estado de Rondônia no para o
período de 07 a 09 de outubro de 2002, mostrando uma distribuição uniforme tanto
temporalmente, quanto espacialmente para o dia 08 de outubro, durante a passagem
da LI tendo máximos de precipitação de 84,29mm em Presidente Médice.
A Figura 3.35 mostra a evolução temporal média horária das refletividades
máximas da CAPPI do radar para várias alturas para o período de 07 a 09 de outubro
de 2002 uma média de CAPPI a cada hora, onde o dia em que apresentou maiores
valores de refletividade do radar foi o dia 08, o qual foi caracterizado pela passagem de
uma linha de instabilidade sobre o Estado de Rondônia, o que é consistente com a alta
freqüência de grandes taxas de precipitação (R ≥ 50 mm/h) encontrado por Carey et al
(2001) para os regimes de leste. Esta evolução pode também pode ser melhor
visualizada segundo a seqüência de imagens de CAPPI (Figura 3.40). Uma outra
característica interessante é que os núcleos de maior refletividade, em especial para o
dia 8, chegam a uma altura de até 16km, indicando a profundidade deste sistema. Este
resultado também foi apresentado por Morales et al. (2004) analisando um SCM, onde
encontrou nuvens variando entre 8 e 12km.
Cifelli et al., 2002 estudaram com dados do radar Doppler e polarimétrico
dois SCM’s em diferentes regimes de ventos de baixos níveis e mostrou que os SCM’s
tem grandes diferenças em termos da estrutura vertical e nas características da
precipitação. Isto é evidenciado pelo fato de que a taxa média de chuva é
aproximadamente maior por um fator de dois no SCM com regimes de leste, comparado
aos SCM nos regimes de oeste. Os SCM’s de leste têm uma maior quantidade de gelo
na média e alta troposfera comparada aos SCM’s de oeste. As análises mostraram
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também que os SCM’s durante os regimes de leste tiveram elevados picos de
refletividades e um pequeno gradiente de refletividade acima do nível de 0°C nas
regiões convectivas das tempestades, comparadas aos eventos de SCM’s no regime de
oeste. A Tabela 3.5 mostra o cisalhamento vertical do vento para vários lugares no
Estado de Rondônia: Fazenda Nossa Senhora - Abracos, Guajará-Mirim e Porto Velho,
para diversos horários durante o período de 07 a 09 de outubro de 2002, na passagem
do SCM. Esses valores foram obtidos de radiossondagens para os horários mostrados
na Tabela 3.5. E de acordo com a Figura 3.26 os valores de cisalhamento do vento
vertical encontrados sugerem altos valores de eficiência de precipitação.

Figura 3.35 Médias horárias das Refletividades Máximas do Radar (dBZ) para o período de 07 a
09 de outubro de 2002, com os horários em TMG. (Fonte dos dados: Lab. Master
DCA/IAG/USP).
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Tabela 3.5 Cisalhamento vertical do vento para as localidades de Abracos, Guajará-Mirim e
Porto Velho em Rondônia para diversos horários durante o período de 07 a 09 de outubro de
2002.
-3 -1

-3 -1

-3 -1

Abracos-RO

Cis. (x10 s )

Guajará Mirim-RO

Cis. (x10 s )

Porto Velho - RO

Cis. (x10 s )

07 out (00:00TMG
07 out (12:00TMG)
07 out (18:00TMG)
08 out (00:00TMG)
08 out (18:00TMG)
09 out (00:00TMG)
09 out (12:00TMG)
09 out (18:00TMG)

--1.4
1.0
2.4
2.6
2.1
2.0
0.4

07 out (00:00TMG)
07 out (12:00TMG)
08 out (00:00TMG)
08 out (12:00TMG)
09 out (00:00TMG)
09 out (12:00TMG)
09 out (16:00TMG)
09 out (18:00TMG)

0.7
0.9
0.6
2.7
1.6
1.9
1.8
1.7

07 out (00:00TMG)
07 out (12:00TMG)
08 out (00:00TMG)
08 out (12:00TMG)
--09 out (12:00TMG)
-----

2.1
1.4
1.3
3.4
--1.8
-----

3.3.3.1 Análise das características da Linha de Instabilidade (LI) ocorrida no dia 08
de outubro de 2002.

Vamos destacar agora, ainda dentro das características de mesoescala, a
importância do estudo sobre as características físicas e termodinâmicas de uma Linha
de Instabilidade (LI). Como também, verificar a descrição da organização e formação da
LI, que ocorreu no dia 08 de outubro de 2002, a qual esteve inserida em um sistema
convectivo de mesoescala (SCM), no período de 07 a 09 de outubro de 2002 no Estado
de Rondônia. A Figura 3.36 mostra uma representação esquemática da secção
transversal de uma Linha de Instabilidade (Adaptado de Houze, 1977) mostrando as
regiões de precipitações convectiva e estratiforme, a frente de rajada e a formação de
um novo elemento.
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Figura 3.36 Representação esquemática da secção transversal de uma linha de instabilidade
(Adaptado de Houze, 1977)

Linhas de instabilidade (ou, genericamente, bandas de precipitação),
consistem de, basicamente, um conjunto de cumulonimbus alinhados que se deslocam
de maneira uniforme, mantendo uma certa identidade durante seu tempo de vida (Silva
Dias, 1987) que varia entre poucas horas até um dia. As linhas de instabilidade (LI)
tropicais possuem dois tipos de correntes descendentes: uma, de escala convectiva (10
a 20km), que ocorre na região de precipitação intensa, e outra mais tênue, de
mesoescala (100 a 500km), que se forma na região da bigorna (Houze, 1977);
entretanto, ambas as correntes são suficientemente intensas para transportar ar de
níveis médios para os níveis baixos. Desta forma, a passagem destes sistemas
provoca, abaixo de 800hPa, uma diminuição dos valores de temperatura potencial
equivalente, enquanto há um aumento acima de 500hPa.
Houze (1977) sugere uma possível explicação para propagação desse tipo
de sistema. A propagação pode ser dada em função do efeito das correntes
descendentes, geradas pela precipitação, que ao atingirem a superfície divergem em
todas as direções, porém encontrando contraste térmico e de umidade apenas da
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banda de precipitação.
Durante o mês de outubro as chuvas foram bastante isoladas com exceção
do caso do dia 8 de outubro, em que um grande sistema convectivo (SCM) passou pelo
estado de Rondônia nas primeiras horas da manhã. Este sistema pode ser classificado
como uma linha de instabilidade (LI) e originou-se sobre o estado de Mato Grosso na
tarde do dia anterior tendo propagação da banda de precipitação de leste para oeste
(Silva Dias et al 2005). Molion (1993), estudou as circulações de macro e mesoescala
que atuam na Amazônia e os processos dinâmicos que organizam e promovem a
precipitação naquela área. E um dos mecanismos que provocam chuva na Amazônia
são as Linhas de Instabilidade originadas na costa N-NE do litoral do Atlântico.
Por ser um sistema intenso e de grande extensão, promove um
umedecimento do solo e uma lavagem da atmosfera, esta ultima com um impacto na
concentração de aerossóis de forma bastante marcante (Silva Dias et al 2005). A
discussão desse impacto na concentração e distribuição dos aerossóis pode ser visto
na Figura 3.54 na seção 3.4.
Para a visualização das características deste sistema foram usados dados
observacionais. As Figura 3.37 mostram a distribuição temporal e espacial da chuva
ocorrida no dia 08 de outubro de 2002 em várias cidades do Estado de Rondônia, a
qual teve um caráter convectivo. Tais estações estão bem distribuídas espacialmente
sobre o Estado, o que dá uma visão ampla do comportamento da precipitação neste dia
em especial.
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Figura 3.37 Distribuição espacial da precipitação total diária para o dia 08 de outubro de 2002 e
dos postos monitorados no Estado de Rondônia. (Fonte dos dados: Rede de Estações
Meteorológicas Automáticas e pluviômetros de Rondônia).

Betts (1976), propôs um modelo simples de duas camadas (Figura 3.38), na
qual a camada sob a base da nuvem (na frente do sistema de mesoescala) ascende
nas correntes ascendentes e é substituído pelo ar da camada imediatamente acima, o
qual desce com a evaporação da precipitação nas correntes descendentes úmidas.
Mostrando que em geral a passagem de um sistema precipitante produz um acentuado
resfriamento nos níveis baixos, estabiliza a atmosfera e provoca uma queda da energia
estática úmida e da temperatura potencial equivalente (θe). Desta forma, quando há o
inicio da precipitação dois fenômenos podem acontecer: o primeiro é a evaporação da
precipitação que atingiu a camada não saturada abaixo da nuvem, que tende a saturar
a mesma, mantendo constante a temperatura potencial equivalente; em segundo lugar,
a evaporação provoca um resfriamento, que pode induzir movimentos descendentes,
com um transporte de massa comparável as correntes ascendentes da convecção. O
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transporte subsidente traz para os níveis mais baixos um ar que no inicio é
potencialmente mais quente e mais seco que o ar que ocupava a camada inferior.
Como os dois fenômenos acarretam conseqüências opostas, é necessário considerar
ambos, até mesmo porque o que se observa normalmente é o resultado combinado
destes: um resfriamento e secagem são verificados após a passagem do sistema.

Figura 3.38 Representação esquemática do fluxo de ar relativo à passagem de um sistema de
mesoescala, mostrando o modelo de troca de duas camadas, onde: O fluxo da camada p0 para
p1 ascende nas correntes ascendentes e o fluxo da camada p1 para p2 desce na corrente
descendente. Lembrando que, embora a figura seja bidimensional, tais fluxos ocorrem em todos
os sentidos. (Adaptado de Betts, 1976).

A evolução detalhada de algumas variáveis termodinâmicas de superfície é
mostrada na Figura 3.41: Temperatura e Pressão, Temperatura Potencial Equivalente
(θe) e Magnitude do Vento [na parte superior], assim como, a Razão de Mistura de
Vapor (rv) e a Altura do Nível de Condensação por levantamento (HNCL) [na parte
inferior], construídas com dados da estação automática localizada na Fazenda Nossa
Senhora (10.75°S; 62.37°). Pôde-se perceber, atravé s dos dados de superfície, que a
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passagem da Linha de Instabilidade (LI) provocou uma série de mudanças nos perfis
dessas variáveis. Tais mudanças são observadas no horário das 12:00TMG, com o
decréscimo da Razão de Mistura de Vapor e em especial da Temperatura Potencial
Equivalente [Figura 3.41(b)], cujo decréscimo é um forte indicativo da passagem deste
sistema e da presença de correntes descendentes. Também é notado no mesmo
horário o aumento da magnitude do vento. A temperatura do ar (Figura 3.41) tem um
leve declínio devido ao resfriamento próximo a superfície, enquanto a PRNM tem um
aumento de até aproximadamente 7hPa. Já no horário da chuva os valores da razão de
mistura se aproximam de 17,5 g/kg, sendo esta quantidade de vapor consumido pelo
sistema, provavelmente o que serviu para o seu ''suprimento'' e conseqüentemente
desenvolvimento. A outra característica observada (Figura 3.41) é o abaixamento da
altura do NCL, que segundo Betts et al (2002) é um indicativo da possível formação de
nuvem.
Silva Dias et al., 2002 apresentou características semelhantes para um
estudo de caso da passagem de uma Linha de Instabilidade no sudoeste da Amazônia
durante o WETAMC e TRMM-LBA ocorrida no dia 07 de fevereiro de 1999 em
Rondônia. Longo et al (2002) analisando um SCM utilizando dados da campanha
WETAMC/LBA também encontrou uma variação da temperatura potencial equivalente
(θea) média da camada dos níveis médios anterior à passagem do sistema e a
temperatura potencial equivalente (θep) dos níveis baixos posterior à passagem do
sistema. Longo et al. (2002), analisando as características termodinâmicas das rajadas
associadas a sistemas convectivos de meso-escala em Rondônia também observou a
mudança brusca nas variáveis termodinâmicas da atmosfera, em especial na
temperatura potencial equivalente, cuja queda é um importante indicativo da passagem
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destes sistemas. Assim como também, observou a queda da razão de mistura e o
aumento dos valores da pressão.
Os Diagramas de evolução temporal dos perfis verticais (Figura 3.42)
elaborados para as cidades de Porto Velho, Guajará-Mirim e na Fazenda Nossa
Senhora em Rondônia; estas cidades foram escolhidas em virtude de terem uma
seqüência mais completa de radiossondagens e devido ao fato de que a passagem
deste sistema alterou as condições termodinâmicas em baixos e altos níveis nessas
cidades. Deste modo, os diagramas mostram o perfil vertical da evolução temporal da
Temperatura Potencial Equivalente (θe) e razão de mistura de vapor (rv) contra o vento
horizontal medidos por dados de sondagens. É possível notar que a passagem do
sistema convectivo e em especial da linha de instabilidade provocou mudanças não só
próximo na superfície, mas em uma camada de espessura relativamente grande, até
cerca de aproximadamente 500hPa. A maior intensificação da camada, ou seja, o maior
aquecimento se deu na hora da passagem do sistema (00:00TMG) e o resfriamento
acorreu logo após a sua passagem (12:00TMG) tornando a camada muito mais estável
convectivamente. Este resultado também foi observado e discutido por Longo et al.
(2002). Betts (1976) mostra que a passagem de um sistema precipitante produz nos
níveis baixos, um marcante resfriamento e estabilidade da atmosfera, como também a
queda de θe.
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Figura 3.39 Imagens do Satélite GOES-8 no canal do infravermelho realçado para o dia 08 de
outubro de 2002. O retângulo destaca a região de estudo. O retângulo destaca a região de
estudo. (Fonte dos dados: DAS/CPTEC/INPE).
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Figura 3.40 Evolução temporal da refletividade no CAPPI de 3km para o dia 08 de outubro de
2002, próximo ao horário do total de precipitação acumulada. (Fonte dos dados: Lab. Master
DCA/IAG/USP)
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(a)

(b)

(c)
Figura 3.41 Séries temporais das variáveis meteorológicas termodinâmicas de superfície:
Temperatura do ar (T) e PRNM (a), Temperatura Potencial Equivalente (e) e Magnitude do
Vento (b), a Razão de Mistura de Vapor (rv) e a Altura do Nível de Condensação por
levantamento (HNCL) (c). Estas séries foram obtidas com os dados da estação automática de
superfície (10.75°S; 62.37°W), localizada na Fazend a Nossa Senhora-RO. (Fonte dos dados:
Lab.Master DCA/IAG/USP)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 3.42 Diagramas de Hovmoeller da Evolução temporal da Temperatura Potencial
Equivalente (θe) e vento horizontal (a), (c) e (e); e da Razão de Mistura (rv) e vento horizontal
(b), (d) e (f), medidos pelas sondagens, para a analise do evento.
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Análise mais detalhada da estrutura termodinâmica da Linha de Instabilidade.

As características termodinâmicas da atmosfera podem ser analisadas com a
plotagem do diagrama Skew-T que está representado graficamente na Figura 3.46.
Observa-se através destas radiossondagens a evolução do período durante a
passagem da Linha de Instabilidade sobre a Fazenda Nossa Senhora (10.75°S;
62,37°W) para o horário das 12:00TMG do dia 07 de outubro (anterior a passagem do
sistema), as 00:00TMG (durante a passagem) e para as 12:00TMG (após a sua
passagem). Nota-se que houve modificações significativas em todo os perfis
termodinâmicos.
O índice K o qual é uma medida do potencial de tempestades baseado na
taxa vertical de variação de temperatura, no conteúdo de umidade na baixa troposfera e
na extensão vertical da camada úmida. O índice K para ser significativo (>24) deve
haver calor em baixos níveis e umidade em abundancia deste a superfície ate 700hPa.
Uma camada seca em 700hPa reduziria o valor de k. Já o índice TT exige calor e
umidade em 850hPa e frio em 500hPa e não restringe a umidade em 700hPa (Silva
Dias, 2000). E segundo citado anteriormente Henry (1987) mostrou que para o índice
K, valores acima de 30°C são considerados altos (alto potencial para ocorrência de
tempestades), e acima de 40°C são extremamente altos (potencial extremo para
tempestades). Desta forma, de acordo com radiossondagem no horário das 18:00TMG
do dia 07 de outubro os valores observados para este índice foi de 33°C, ou seja,
concordando com estes trabalhos teve-se um alto potencial para ocorrência da
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tempestade. De forma análoga, considerando que o índice TT (Total Totals), a partir de
40°C indica chances de tempestades severas e foi observado o valor de 44°C para esta
mesma radiossondagem, concluiu-se que a atmosfera estava propícia à convecção
neste momento. Segundo Silva Dias (2000) se ambos K e TT são altos a tendência é
ter chuvas torrenciais, o que de fato aconteceu neste caso, um acumulado de chuva de
84,29mm.
A Figura 3.46 (a) mostra valores altos do CAPE (Energia Potencial
Convectiva Disponível) parâmetro no qual, indica a energia obtida por aquecimento da
superfície para haver convecção. O valor observado para o CAPE das 18:00 TMG do
dia 07 de outubro foi 2384.0J e o CINE (Energia de Inibição Convectiva) que indica um
obstáculo à convecção por haver falta de flutuação próximo à superfície foi de 0.0J, ou
seja, não existia obstáculo anterior à passagem do sistema. Segundo Silva Dias (2000)
no caso do CINE=0.0 as tempestades se formam espontaneamente e não costumam
ser severas. A tabela Tabela-3.6 mostra os valores do potencial convectivo do CAPE
mostrando que este valor está dentro da categoria de moderadamente instável. Para o
horário das 00:00TMG do dia 08 de outubro o valor do CAPE já diminuiu ficando em
torno de 918.0J e após sua passagem (12:00 TMG do dia 08 de outubro) esse valor cai
ainda mais para 470.0J, onde se nota que toda a energia foi usada para o suprimento e
desenvolvimento do sistema.
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Figura 3.43 Perfil vertical do vento zonal para diferentes estágios da passagem da Linha de
Instabilidade sobre a Fazenda Nossa Senhora.
Porto velho
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Figura 3.44 Perfil vertical do vento zonal para diferentes estágios da passagem da Linha de
Instabilidade sobre Porto Velho.
Grajará-Mirim
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Figura 3.45 Perfil vertical do vento zonal para diferentes estágios da passagem da Linha de
Instabilidade sobre Guajará-Mirim.
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Figura 3.46 Radiossondagem para diferentes estágios do período da passagem da Linha de
Instabilidade sobre a Fazenda Nossa Senhora. (Fonte dos dados: Lab. Master DCA/IAG/USP).
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A Figura 3.47 mostra o cisalhamento do vento nos primeiros 4km de altura na
ordenada e o CAPE na abscissa. A curva definida por vários autores tais como:
Weisman e Klemp, 1996 ou Rasmussen e Blanchard, 1998, indica o limiar da
probabilidade de tempestades severas alta. À direita da linha as tempestades que se
formam tem probabilidade alta (>80%) de serem tempestades severas com fortes
ventos, eventualmente tornados ou microesplosões. E a esquerda da linha os casos de
tempestades não severas. Segundo Silva Dias (2000) este limiar encontrado se refere a
tempestades observadas nas planícies do meio-oeste norte americano. E por estarem
nas latitudes medias, essas tempestades estão em uma atmosfera diferente em relação
ao ambiente subtropical do Brasil. Nascimento (2005) discutiu o fato de que
tempestades severas no Brasil devem ser tempestades capazes de gerar fenômenos
com significativo impacto social e econômico, e um conceito implícito de que são
tempestades com correntes ascendentes e descendentes extremamente intensas e,
portanto capazes de gerar e suportar granizos, rajadas de vento. E de acordo com os
valores de cisalhamento mostrados na Tabela 3.4. Assim, de acordo com as
características norte-americanas este sistema não teve um caráter de severidade.

Figura 3.47 Gráfico do cisalhamento vertical do vento nos primeiros 4Km de altura versus
CAPE. (Adaptado de Silva Dias, 2000).
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As Linhas de Instabilidades são sistemas de mesoescala grandes que
ocorrem principalmente na estação seca da Bacia Amazônica, tem propagação rápida
como as outras Linhas de Instabilidades Tropicais, e tem um tempo de vida tão longo
quanto as Linhas de Instabilidades da Austrália e menos do que as observadas no
oeste da África. As Linhas de Instabilidade da Amazônia têem um tempo de vida mais
longo do que as LI encontradas no Atlântico e na Venezuela.
As características médias das Linhas de Instabilidade (LI) observadas na
Amazônia foram determinadas por Cohen (1989). Encontrou que a velocidade de
propagação média desses sistemas é de 16 m/s de leste-nordeste e podem alcançar 40
m/s em alguns casos. A duração média é de 16 horas, mas podem ter períodos acima
de 2 dias em alguns casos específicos. As LI têem comprimento e largura média de
aproximadamente 1400 e 170 Km, respectivamente. Freqüentemente, a propagação é
de 400 a 800 km em terra, mas algumas vezes podem chegar a 2000 km dentro do
continente.
Uma avaliação dos mecanismos responsáveis para a propagação das Linhas
de Instabilidades na região da Amazônia foi realizado por Silva Dias e Ferreira (1992)
através da aplicação de um modelo espectral linear com uma parametrização de
convecção de Onda-CISK. A fim de obter as velocidades de grupo associadas com os
modos de instabilidades para encontrar velocidades similares as observadas na
Amazônia, inicializaram o modelo com um perfil vertical de vento, tendo um profundo
jato de baixos níveis, com ventos de leste, o qual tem sido observado nos dias de
ocorrência de Linhas de Instabilidade ou dias com COS que foram descritos por Greco
et al. (1990).
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Cohen et al (1995) observaram que em dias de ocorrência de Linhas de
Instabilidade (LI) é comum a ocorrência de um forte e profundo jato de baixos níveis
quando comparado com dias que não tem LI. Encontraram ainda duas possíveis
explicações para a intensificação do jato de baixos níveis: Propagação de Ondas de
Leste no Atlântico Tropical, as quais eventualmente alcançam Manaus, e também as
fontes de calor encontradas no sudoeste da Amazônia. Ainda encontraram que em
todas estas situações de LI analisadas existe uma camada quase constante de
velocidade do vento ao redor do máximo. E que a espessura dessa camada varia em
diferentes situações. Na ausência de Linhas Convectivas esta camada fica entre 900 e
750hPa; para casos com Linhas Convectivas Costeiras (CLC) ela encontraram um
máximo entre 900 e 700hPa; e para Linhas de Instabilidade entre 900 e 650hPa.
Os perfis de vento zonal foram obtidos antes, durante e depois da passagem
da LI sobre Rondônia no dia 08 de outubro de 2002 nas primeiras horas da manhã. As
imagens de radar e satélite indicaram que a LI começou a evoluir pela borda leste da
área do radar. Pode-se então, determinar esta LI como uma Linha de Instabilidade
originada a leste da área do Experimento como classificada por Cohen et al (2000) a
qual fez uma classificação das Linhas de Instabilidade que foram observadas durante o
período do WETAMC e encontrou vários tipos de LI como: Linhas de Instabilidade
Costeira (SLC), Linhas de Instabilidade originada sobre a área local do WETAMC/LBA
(SLL) e as Linhas de Instabilidade originadas no leste da área do WETAMC/WETAMC
(SLE)
As animações das imagens de satélite no IR sugerem fortemente que esta
Linha de Instabilidade foi parte de um grande sistema de mesoescala, que também teve
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propagação da sua banda de nebulosidade para oeste, sobre a Amazônia central. A
sua formação teve origem no norte do Mato Grosso na tarde do dia anterior (próximo às
21:00TMG) tendo propagação para oeste. De acordo com as imagens de satélite
(Figura 3.39), esta massa de ar que transporta calor e umidade teve um deslocamento
total de 973.14km, desde a sua formação no Mato Grosso até a sua dissipação em
Rondônia, devido aos ciclos máximos de desenvolvimento durante a sua trajetória. De
acordo com Molion (1987), a redução da forçante termal durante a noite induz a
dissipação da nebulosidade associada com a Linha de Instabilidade na Amazônia; ele
sugere que a atividade convectiva pode ser re-estabelecida novamente seguindo o dia,
quando o aquecimento da superfície é estabelecido.
Através das imagens de CAPPI do radar foram estimados pelo tempo que a
LI passou no mesmo o comprimento, a largura, a velocidade de propagação do sistema
e o tempo de vida. Os valores encontrados para o comprimento e para a largura foram
pouco mais de 260 e 120 km, respectivamente. O valor encontrado para a largura foi
condizente com resultados encontrados por Cohen et al. (2000) para as LI’s da
Amazônia estudadas durante o WETAMC/LBA, as quais apresentaram largura de
128km. Já o valor estimado para a velocidade do sistema foi de aproximadamente
50km/h.
Para o caso desta Linha de Instabilidade foram observados através do perfil
vertical da componente zonal do vento (Figura 3.43, Figura 3.44; Figura 3.45) o jato de
baixos níveis foi detectado entre os níveis de 850-650 em Guajará-Mirim e em Porto
velho. Já na Fazenda Nossa Senhora o aumento do vento foi melhor caracterizado
entre os níveis de 700-650hPa. Concordando com os resultados encontrados por

107

Cohen et al (1995) e por Garstang et al (1994) que os ventos máximos na Bacia
Amazônica Central para 3 (três) casos de Linhas de Instabilidades foi localizado entre
850-650hPa. Silva Dias e Ferreira (1992) observaram que o principal evento associado
com os dias de Linhas de Instabilidade foi à magnitude do vento e a espessura do jato
de baixos níveis. E este jato de baixos níveis é um importante mecanismo de
transferência de energia devido ao cisalhamento vertical do vento do estado básico que
age através do termo de mecanismo de produção da equação de energia cinética de
mesoescala. Pode-se notar também através dos perfis que o vento é de leste em
baixos níveis na Fazenda Nossa Senhora e em Porto Velho e de oeste em altos níveis.
Situação contrária foi observada em Guajará-Mirim, provavelmente em virtude desta
cidade está mais ao oeste do Estado (Figura 1.1), onde o vento já começa a mudar de
direção, isto pode ser visto, no campo do vento de baixos níveis (Figura 3.33) e no perfil
vertical da componente zonal do vento (Figura 3.45). Deste modo, em baixos níveis o
vento é de oeste, próximo a 700hPa muda para leste e logo depois volta à oeste em
altos níveis.
Uma outra observação relevante é o fato do efeito das correntes
descendentes, também visualizada no perfil de vertical da componente zonal do vento
(Figura 3.43; Figura 3.44; Figura 3.45) abaixo da base da nuvem, entre os níveis de
1000 (à superfície) e 900hPa. Nota-se uma mudança brusca na direção e intensidade
do vento antes, durante e depois da passagem do sistema, para as três localidades. A
curva de cor azul representa o horário das 12:00 TMG (durante a passagem do
sistema), que mostra um máximo de velocidade para leste (no caso da Fazenda Nossa
Senhora e de Porto Velho) ou de oeste (no caso de Guajará-Mirim) de 5 m/s, indicando
a mudança do vento a qual também foi observada por Betts (1976) onde mostrou que a
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evaporação da precipitação que atingiu a camada não saturada abaixo da nuvem,
provoca um resfriamento que pode induzir movimentos descendentes.

Essas

mudanças também são observadas através dos perfis verticais de Temperatura
Potencial Equivalente (θe) (Figura 3.42), onde depois da passagem da LI a sondagem
mostra um decréscimo de θe abaixo de 850hPa E uma maior estrutura de mistura do
que antes da passagem do sistema, basicamente devido à ao efeito das descendentes.
Esse resultado também foi encontrado por Cohen (1995). Betts (1976) mostrou que em
geral a passagem de um sistema precipitante produz um forte resfriamento nos baixos
níveis, estabiliza a atmosfera e provoca a queda da energia estática úmida e da
temperatura potencial equivalente (θe).
No deslocamento para leste, este sistema que havia se formado na tarde do
dia anterior no norte do Mato Grosso avançou pela parte leste do Estado de Rondônia
onde existe um acidente topográfico (chamado de Serra das Onças, localizado na
divisa com o Estado de Rondônia) de aproximadamente 600m acima do nível médio do
mar. A topografia neste caso teve uma fundamental importância para a intensificação
do sistema. Esse deslocamento pode ser melhor visualizado na seqüência de imagens
de satélite (Figura 3.39). Resultados sobre a influência da topografia para este mesmo
local foram encontrados e discutidos por Silva Dias et al. (2002) utilizando simulações
numéricas de alta resolução espacial.
Os resultados obtidos mostraram que esta Linha de Instabilidade concorda
com as LI observadas na Amazônia no que se refere à existência e profundidade do
jato de baixos níveis também discutidos por outros autores [Silva Dias e Ferreira (1992);
Rickenback (2004); Cohen et al. (1995)]. Observa-se também, que apesar deste evento
estar inserido no período de transição da estação seca para a chuvosa no Estado de
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Rondônia, o sistema apresenta característica similar às encontradas na estação
chuvosa, mas não pode ser classificado como uma tempestade severa.

3.3.3.2 Características Termodinâmicas para o dia 09 de outubro de 2002 com
dados de reanálise do modelo BRAMS.

Para o dia 09 de outubro de 2002, as séries com a reanálise do BRAMS
foram elaboradas para o ponto localizado na latitude de 11.7°S e na longitude de
63.2°W, sobre o Estado de Rondônia, para o período das 12TMG do dia 08 às 12TMG
do dia 10 de outubro de 2002, com enfoque no dia 09 de setembro. Este dia foi
caracterizado pela grande quantidade de nuvens presente em todo o Estado, devido à
passagem do sistema convectivo de mesoescala, registrando um acumulo superior a
22mm (Figura 3.39) em 3 horas na região de estudo. A imagem de satélite (Figura 3.48)
mostra uma extensa área de nebulosidade sobre o Estado de Rondônia. A partir do
comportamento destas séries, pode-se notar a leve queda da Temperatura Potencial
Equivalente [Figura 3.50 (b) e (c)], após o horário da chuva, cujo decréscimo é um forte
indicativo da passagem deste sistemas precipitantes. Assim como no horário que
antecede a ocorrência do sistema, a atmosfera encontra-se bastante úmida,
submetendo-se logo depois a um decréscimo considerável da quantidade de vapor
d'água pela curva da razão de mistura de vapor, se aproximam de 15,5 g/kg, [Figura
3.50 (c)], sendo esta quantidade de vapor consumido pelo sistema, provavelmente o
que serviu para o seu ''suprimento'' e conseqüentemente para o seu desenvolvimento.
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De uma forma geral, através das análises destas curvas, o que se nota é que a
atmosfera encontrava-se em condições favoráveis à ocorrência da convecção. Tais
mudanças foram observadas no horário das 21:00TMG (horário da chuva), Também é
notado no mesmo horário o aumento da magnitude do vento. A temperatura do ar
(Figura 3.50) tem um leve declínio devido ao resfriamento próximo a superfície,
enquanto a PRNM tem um aumento de até aproximadamente 7hPa. Também foi
observado o abaixamento da altura do NCL, que segundo Betts et al (2002) é um
indicativo da possível formação de nuvem.

Figura 3.48 Imagens do Satélite GOES-8 no canal do infravermelho para o dia 09 de outubro de
2002 às 21:15TMG. O Círculo localiza aproximadamente a região de estudo (Fonte dos dados:
Lab.Master DCA/IAG/USP)

111

Figura 3.49 Precipitação convectiva acumulada em 3 horas (21:00 às 00:00TMG) para o dia 09
de outubro de 2002 (a esquerda). Série temporal da precipitação convectiva acumulada para o
período das 09:00TMG do dia 08 às 18:00TMG do dia 10 de outubro de 2002, em uma
localidade (11.7°S; 63.2°W) sobre o Estado de Rondônia (à direita). (Fonte dos dados: Lab.
Master DCA/IAG/USP).

(a)

(b)
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(c)
Figura 3.50 Séries temporais das variáveis meteorológicas termodinâmicas de superfície:
Temperatura do ar e PRNM (a), Temperatura Potencial Equivalente (θe) e Magnitude do Vento
(b), a Razão de Mistura de Vapor (rv) e a Altura do Nível de Condensação por levantamento
(HNCL) (c). Estas séries foram obtidas através do modelo BRAMS em uma localidade (10.2°S;
64.5°W) sobre o Estado de Rondônia. (Fonte dos dados: Lab.Master DCA/IAG/USP)

3.3.3.3 Comparação dos dados simulados pelo modelo, com os dados
observados no sítio experimental da Fazenda nossa Senhora-RO, para o período
de 07 a 09 de outubro de 2002.

Com o intuito de comparar os dados simulados pelo modelo com os dados
observados foram elaboradas mais algumas análises, foi escolhido o sítio experimental
da Fazenda nossa Senhora-RO, no qual os dados utilizados foram obtidos através da
estação automática consolidada (10.75°S; 62.37°W). Esta estação foi escolhida dentre
as demais, pela grande quantidade de dados disponíveis, dentro do período dos
eventos selecionados.
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De forma, que fosse possível fazer uma comparação mesmo que
''grosseira'' destes dados, contrastando as características das variáveis atmosféricas.
Assim, não se pode fazer uma análise tão crítica quanto os dados simulados e
observados, devido a estes dados simulados com o modelo BRAMS terem resolução
temporal de 3 (três) horas, ou seja, uma saída do modelo a cada 3 horas. E os dados
observados, por serem obtidos através da estação automática, possuem uma
resolução maior, ou seja, uma saída a cada 1 (um) minuto.
De acordo com as Figura 3.51 (a) de temperatura do ar (T) e pressão
reduzida ao nível médio do mar, pode-se notar que o modelo consegue simular com
êxito estas variáveis para os 3 (três) eventos selecionados, obedecendo aos máximos
e mínimos, ou seja, aos ciclos diurno. Para as demais variáveis a simulação também
mostra resultados satisfatórios. Conclusão esta, que se estende para as séries (não
mostradas) referentes aos outros períodos.
Mas mesmo com resultados satisfatórios no que se refere às séries
temporais, o que se pode notar é que o modelo não conseguiu reproduzir bem o
Sistema Convectivo de Mesoescala (SCM), em nenhuma das etapas estudadas, ou
seja, não houve nenhuma mudança brusca visualizada, pelo menos pontualmente.
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(a)

(c)

(b)

(d)
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(e)

(f)

Figura 3.51 Séries temporais das variáveis meteorológicas termodinâmicas de superfície:
Temperatura do ar e PRNM (a) e (b), Temperatura Potencial Equivalente (θe) e Magnitude do
Vento (c) e (d), a Razão de Mistura de Vapor (rv) e a Altura do Nível de Condensação por
levantamento (HNCL) (e) e (f). Estas séries foram obtidas através do modelo BRAMS em uma
localidade (10.75°S; 62.37°W) sobre o Estado de Rondônia. As séries à esquerda se referem
aos dados do modelo e as da direita aos dados observados. (Fonte dos dados: Lab.Master
DCA/IAG/USP)

3.3.3.4 Análise dos dados simulados pelo modelo sobre a topografia para o
período de 07 a 09 de outubro de 2002.

Nesta etapa destacaremos a importância da orografia no que concerne à
intensificação da precipitação. Uma das maneiras mais marcantes da influência da
topografia na atmosfera é o seu controle sobre a distribuição e formação de chuva,
mais especificamente da precipitação orográfica, deste modo, o controle orográfico da
precipitação é um fato largamente identificado em todo o mundo e a investigação do
assunto se encontra em pleno desenvolvimento (Blanco, 1999). Um dos pesquisadores
pioneiros na questão da influência das montanhas na atmosfera, Bergeron, apresentou
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o seguinte lema num dos relatórios de 1970: '' A meteorological map without
perspicuous orography is no meteorological map.'' (''Um mapa meteorológico sem
orografia nítida não é um mapa meteorológico'').
A topografia é vista como uma forçante fundamental para a localização da
primeira célula no modelo (Silva Dias et al., 2002). A barreira montanhosa a quem nós
nos referimos está situada na região Sudoeste do Estado de Rondônia, variando sua
altitude entre 900 e 1000m. Deste modo, foi observado através de campos de
precipitação (campos não mostrados) que a topografia da região contribuiu
positivamente, ou seja, contribuiu para um acréscimo no total de precipitação
acumulado para todos os dias dos eventos selecionados.
Deste modo estas séries foram construídas no ponto em que o modelo
mostra uma precipitação intensa. Assim, podemos notar através da evolução temporal,
a mudança no comportamento das variáveis termodinâmicas de superfície (Figura
3.53), a exemplo da diminuição da rv para o horário das 12:00TMG para o dia 08 de
outubro, assim como o aumento da altura do NCL. Este ponto está localizado na
latitude de 11°S e na longitude de 63.8°W, este ponto tem por característica um máximo
de elevação topográfica. A Figura 3.52 mostra a topografia do Estado de Rondônia com
resolução espacial de 1Km.
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Figura 3.52 Topografia do Estado de Rondônia com resolução espacial de 1Km. (Fonte dos
dados: U. S. Geological Survey).

(a)

(b)

Figura 3.53 Séries temporais das variáveis meteorológicas termodinâmicas de superfície:
Temperatura do ar e PRNM (a), Temperatura Potencial Equivalente (θe) e Magnitude do Vento
(b), a Razão de Mistura de Vapor (rv) e a Altura do Nível de Condensação por levantamento
(HNCL) (c). Estas séries foram obtidas através do modelo BRAMS em uma localidade (10.9°S;
63.8°W) sobre o Estado de Rondônia. (Fonte dos dados: Lab.Master DCA/IAG/USP)
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(c)
Continuação da Figura 3.53......

3.3.3.x Sumário do evento dos dias 07 a 09 de outubro de 2002.

O período de 07 a 09 de outubro de 2002 foi marcado pela passagem de
Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) sobre o Estado de Rondônia. Este
sistema teve propagação de leste para oeste, marcando o início estação chuvosa
(começo de outubro) naquela região. Segundo o modelo clássico de linhas de
instabilidade tropical (por exemplo, Houze, 1977) estes sistemas, que são comumente
encontrados em Rondônia, apresentam duas regiões distintas quanto ao tipo de
precipitação: uma de precipitação convectiva e outra estratiforme.
No dia 08 de outubro de 2002 foi observada a passagem de uma Linha de
Instabilidade (LI) sobre o Estado de Rondônia. Esta linha teve origem na tarde do dia
anterior sobre o Estado do Mato Grosso (Silva Dias et al 2005), e teve propagação de
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leste para oeste (Figura 3.40). Foi observado ainda um alto total pluviométrico, onde as
precipitações foram bem distribuídas, espacialmente, abrangendo todo o Estado de
Rondônia (Figura 3.37).
Por ser um sistema intenso e de grande extensão (Silva Dias et al 2005)
provocou um umedecimento do solo e uma lavagem da atmosfera, tendo um impacto
na concentração de aerossóis (Figura 3.54) de forma marcante. Passando de valores
de concentração de 80µg/m3 para 20µg/m3, e assim, sinalizando a transição para a
estação chuvosa.
Além disso, este sistema provocou várias mudanças rápidas nas variáveis
termodinâmicas de superfície; como por exemplo, a queda da Temperatura Potencial
Equivalente (θe), a qual é um indicativo da passagem deste sistema, e a queda da
razão de mistura de vapor, devido à substituição do ar das camadas mais baixas pelo
ar da camada imediatamente acima da base da nuvem (na frente do sistema de
mesoescala); essa camada desce nas correntes descendentes úmidas com a
evaporação da precipitação causando um resfriamento nos níveis baixos (Betts, 1976).
Essas mudanças foram observadas em três localidades sobre o Estado de Rondônia:
Fazenda Nossa Senhora, Guajará-Mirim e Porto Velho (Figura 3.42).
De acordo com o escalograma de fase da Ondeleta da precipitação estimada
por satélite (Figura 3.7) em pêntadas foi detectada uma oscilação intra-sazonal na
precipitação. Nota-se então que há uma mudança na fase durante a transição da
estação seca (setembro) para a estação chuvosa (outubro) no estado de Rondônia. Isto
indica que existe uma fase favorável a ocorrência da precipitação no mês de outubro.
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Durante o período da passagem do SCM foi detectado vento de leste com
maior amplitude nas altas freqüências (escalas de 4-5 dias) através do escalograma de
fase da Ondeleta da componente zonal do vento [Figura 3.5 (b)] para o dia 08. Para os
dias 07 e 09 de outubro observa-se que houve uma mudança no sentido do
escoamento do vento para oeste, esta mudança nos regimes de vento foi detectada
também por Andreae et al. (2002), o qual observou que durante a estação seca o
regime é preferencialmente de leste e que durante a transição para a estação chuvosa,
há uma oscilação na direção preferencial do escoamento em Rondônia.
Este resultado vem confirmar e concordar com vários estudos, a exemplo do
Carey et al (2001), Rickenback et al., (2001); Williams et al., (2001), que os sistemas
precipitantes que ocorrem sob o regime de leste, são mais organizados, com um maior
desenvolvimento vertical, convecção intensa e são caracterizados pelas fortes correntes
ascendentes.
Os resultados obtidos através de analises de uma analise mais detalhada da
estrutura termodinâmica, mostram que esta Linha de Instabilidade concorda com as LI
observadas na Amazônia no que se refere à existência e profundidade do jato de
baixos níveis também discutidos por outros autores [Silva Dias e Ferreira (1992);
Rickenback (2004); Cohen et al. (1995)]. Observa-se também, que apesar deste evento
estar inserido no período de transição da estação seca para a chuvosa no Estado de
Rondônia, o sistema apresenta característica similar às encontradas na estação
chuvosa.
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3.4 Análise da Concentração do Material Particulado Fino na Fazenda
Nossa Senhora-RO e associações com a precipitação ocorrida no
período.

O aerossol atmosférico (ou material particulado) é constituído por partículas
sólidas e líquidas em suspensão na atmosfera, que variam de alguns nanômetros a
dezenas de micrômetros (Seinfeld e Pandis, 1998). Sua composição e tamanho
dependem das fontes de emissão e de processos físico-químicos que ocorrem na
atmosfera (Hinds, 1982). Com relação a sua origem, os aerossóis podem ser originados
por fontes naturais, tais como o vento no solo, gerando poeira, no mar, resultando no
spray marinho entre outros (Albuquerque, 2005). No caso deste estudo, o aerossol tem
sua origem, vinda da queima de biomassa, o que é uma prática comum naquela região.
A concentração do aerossol e dos gases traço na Amazônia passa por um
grande aumento durante a estação seca, mudando de níveis de concentração muito
baixos para valores que excedem aos observados em áreas urbanas poluídas (Artaxo,
1994).
A Figura 3.54 mostra a evolução temporal da concentração de material
particulado fino, com diâmetro menor que 10 micra (PM10), medido na Fazenda Nossa
Senhora, nas proximidades de Ouro Preto D'Oeste, no período de 1 de setembro a 15
de outubro 2002. Indicando basicamente, um aumento das concentrações de material
particulado para os dias 19 a 22 de setembro de 2002 (dias do estudo, caracterizados
pela ocorrência de uma frente fria, seção-3.2), os quais foram caracterizados pela falta
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de precipitação ou precipitação fraca (seção-3.2, Figura 3.12), as concentrações
diminuem nos dias 23 e 24, com as fortes rajadas de vento e precipitação sobre aquela
região [seção-3.2, Figura 3.14 (b)]. Dia 28 de setembro, o qual apresentou o maior total
pluviométrico do final da transição da estação seca para a chuvosa, teve uma queda
considerável das concentrações, após a precipitação (seção-3.2 Figura 3.25). A partir
do evento do dia 09 de outubro (Final do MCS) houve uma queda substancial das
concentrações de material particulado. Para o período de 10 a 30 de outubro de 2002,
observou-se que as concentrações permaneceram ainda relativamente elevadas,
embora as chuvas neste período fossem intermitentes e isoladas. E finalmente no início
de novembro com o estabelecimento da estação chuvosa as concentrações se
reduziram a valores bem mais baixos. Nota-se que os eventos de chuva tem um
impacto direto na concentração de poluentes. Não é claro neste ponto se os aerossóis
influenciam a quantidade de chuva observada. Andreae et al. (2004) discute o possível
impacto nos aerossóis associado à queima da biomassa na estrutura microfísica das
nuvens.

123
TEOM PM10 SMOCC 2002 Pasture Site FNS
220
200

PM10 Concentration [ug/m³]

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1/set

6/set

11/set 16/set 21/set 26/set

1/out

6/out

11/out 16/out 21/out 26/out 31/out

5/nov 10/nov 15/nov

Date and GMT Time

Figura 3.54 Concentração de material particulado com diâmetro menor que 10 micra (PM10),
medido na Fazenda Nossa Senhora, em Rondônia. (Artaxo et al, 2003).
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4 CONCLUSÕES

Este estudo enfoca alguns dos principais eventos convectivos na transição
da estação seca para a estação chuvosa de 2002 quando foi realizado o experimento
DRYTOWET/LBA em Rondônia. Do ponto de vista climatológico, Rondônia tem chuvas
abundantes que, em geral se iniciam em setembro e se estendem até maio, tendo
como meses mais secos junho, julho e agosto. Para o ano de 2002, os meses de
setembro e outubro foram classificados na categoria ''seco'' enquanto que o total anual
de 2002 foi enquadrado na categoria normal.
A presença de variabilidade intra-sazonal foi comprovada através da análise
da componente zonal do vento em níveis baixos, que apresentou oscilações intrasazonais (50-60 dias) semelhante à observada por Madden e Julian (1994), tendo
também uma mudança de fase, de um regime de oeste para leste, durante a transição
dos meses de setembro-outubro. Na componente meridional do vento, o dia 24 de
setembro destacou-se pela predominância de mesma fase em várias escalas (de 23, 8
e 2 dias), com ventos predominantemente de sul na região. Foi detectada uma
oscilação intra-sazonal na precipitação, na escala em torno de 10 pentadas
(equivalente a 50 dias) mostrando que o mês de outubro apresenta uma fase indicativa
da ocorrência da precipitação. No escalograma de OLR o dia 28 de setembro
apresentou maior destaque, dia no qual foi observado o maior total pluviométrico, a fase
da OLR indicava a ocorrência da atividade convectiva nas escalas de 5 e 15 dias.
As análises de grande escala, mostraram a ocorrência de uma frente fria no
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período de 19 a 25 de setembro de 2002. A circulação geral de baixos níveis
predominante na região de Rondônia mostrou oscilação entre ventos de leste e oeste
nesse período. Enfatizando o dia 24, o qual teve a ocorrência do jato de baixos níveis
de sul que se encontrou bem caracterizado e intenso, mudando bruscamente a direção
do vento no dia 23 e 24, e que também esteve associado ao sistema frontal visto no dia
25. O dia 24 teve influência de pulsos (flutuações) locais, vistos nas altas freqüências
entre 2 e 3 dias, que podem estar associados as ondas de Rossby Gravidade Mista.
(Santos, 1998; Vitorino, 2003). Além de uma forte convergência de umidade sobre a
região de Rondônia. Houve também uma queda brusca da concentração de material
particulado no sítio da Fazenda Nossa Senhora-RO (Figura 3.54 na seção 3.4) do dia
23 para o dia 24 tendo em vista a advecção de massa de ar limpo vinda de sul após a
frente. A convecção observada com a passagem da frente foi isolada e intensa estando
num regime de ventos de oeste, ou seja, contrastando com o que ocorre tipicamente
durante a estação chuvosa onde a precipitação em regimes de ventos de oeste tem
grande cobertura espacial e intensidade moderada.
O dia 28 de setembro foi caracterizado pela ocorrência da maior chuva do
final setembro medida em Porto Velho, em um total acumulado de 70mm. Esta chuva
foi provavelmente uma contribuição de fenômenos locais (visto no escalograma da
Ondeleta, pelas oscilações de alta freqüência, nas escalas entre 2-3 dias). Esta chuva
esteve associada a núcleos convectivos isolados, os quais ainda foram resquícios da
passagem da frente fria sobre o Estado. Além de este dia estar sob o regime de leste
como visualizado na serie temporal da componente zonal do vento Esta chuva teve
uma grande contribuição de fenômenos locais e a atmosfera apresentava instabilidade
termodinâmica significativa. Este sistema precipitante provocou uma queda brusca nas
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concentrações de material particulado no sítio da Fazenda Nossa Senhora-RO logo
após a passagem do sistema.
O período de 07 a 09 de outubro de 2002 foi marcado pela passagem de
Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) sobre o Estado de Rondônia. Este
sistema teve propagação de leste para oeste, marcando o início de um período com
chuvas mais freqüentes (começo de outubro) naquela região. Esses sistemas tiveram
propagação para oeste e tempo de vida. No dia 08 de outubro de 2002 foi observada a
passagem de uma Linha de Instabilidade (LI) sobre o Estado de Rondônia, a qual teve
origem na tarde do dia anterior sobre o Estado do Mato Grosso (Silva Dias et al 2005),
e teve propagação de leste para oeste. A passagem deste sistema provocou mudanças
bruscas nas variáveis termodinâmicas de superfície, a exemplo da queda da
Temperatura Potencial Equivalente (θe), a qual é um indicativo da passagem deste
sistema. Para os dias 07 e 09 de outubro observa-se que houve uma mudança no
sentido do escoamento do vento para oeste. Sendo que no dia 08 (dia do maior total
pluviométrico) o regime foi preferencialmente de leste.
Nas análises das características de mesoescala, obtidas através do modelo
BRAMS, observou-se por meio das séries temporais das variáveis atmosféricas que o
modelo conseguiu reproduzir razoavelmente bem as variáveis meteorológicas de
superfície, ou seja, conseguiu reproduzir as variações diurnas e durante a passagem
dos sistemas precipitantes. No entanto, um dos maiores erros identificados no BRAMS
é o alto índice pluviométrico simulado em locais com topografia elevada. Para a
evolução temporal da componente zonal do vento na vertical durante o período de 1 de
setembro a 30 de outubro de 2002 na localidade 10.9°S; 63.9°W construída para o dia
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28 de setembro de 2002, o modelo também conseguiu simular as variações
atmosféricas da passagem do regime de leste para oeste na transição do mês de
setembro para outubro em altos níveis. Este resultado é devido à condição de contorno
usada para o modelo BRAMS ter sido a reanálise do NCEP.
De acordo com as análises da evolução das refletividades máxima do radar
para varias alturas, para o período da passagem da frente fria foram observados
máximos valores de refletividade, acima de 50dBZ, para os dias 23 e 24, mostrando
uma forte atividade convectiva nesta região, com a célula mais intensa (valores maiores
do que 50dBZ) chegando a uma altura de 8km, durante a atuação do jato de baixos
níveis. Para o sistema convectivo de mesoescala SCM, o dia em que apresentou
maiores valores de refletividade do radar foi o dia 08 em torno de 55dBZ, o qual foi
caracterizado pela passagem de uma linha de instabilidade sobre o Estado de
Rondônia. Desta forma, essa evolução temporal em várias alturas vem enfatizar que as
nuvens tiveram convecção intensa e desenvolvimento vertical profundo. Este resultado
também foi encontrado por Carey et al (2001), mostrando que o regime de leste
apresenta altos valores de refletividades.
A caracterização dos casos de precipitação intensa aqui apresentados
mostram a participação de eventos de diferentes escalas espaciais que interagem entre
si. A complexidade das interações impede uma relação factual de causa e efeito, mas
aponta para a necessidade de levar em conta as diversas forçantes envolvidas. A
coincidência de fases favoráveis à convecção em escalas intra-sazonais e locais foi
encontrada em um dos casos analisado e é algo que deve ser mais explorado em
futuros trabalhos. Foram apresentadas características de casos de convecção isolada
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e de sistemas convectivos de mesoescala organizados caracterizados em ambos os
casos por células de grande desenvolvimento vertical.
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Apêndice

• São apresentadas nesta secção alguns exemplos de transformações de dBZ para
mm/h.
• As relações funcionais obtidas por Marshall e Palmer (1948) e a disdrométrica,
Massambani e Morales (1988).

Z = 200R1.6 , M-P
Z = 378R1.34 , M-MR

Z ( dBZ ) = 10 log 10 [ Z ( mm 6 m −3 )]
• dBZ e mmh-1 são as escalas normalmente usadas.

Refletividade
15 dBZ
20 dBZ
25 dBZ
30 dBZ
35 dBZ
40 dBZ
45 dBZ
50 dBZ
55 dBZ
60 dBZ

Marshall-Palmer
(Z=200R1.6)
0.25 mm h-1
0.76 mm h-1
1.27 mm h-1
2.79 mm h-1
5.59 mm h-1
11.43 mm h-1
23.62 mm h-1
48.51 mm h-1
99.82 mm h-1
204.98 mm h-1

MassambaniMorales (1988)
0,16 mm h-1
0,37 mm h-1
0,88 mm h-1
2,07 mm h-1
4,88 mm h-1
11,52 mm h-1
27,21 mm h-1
64,25 mm h-1
151,70 mm h-1
358,19 mm h-1

