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Sinopse:
Estudou-se a relação do perfil vertical do vapor d‟água com a convecção
profunda na Amazônia, desenvolvendo uma climatologia para eventos
convectivos e não convectivos. Analisou-se a variabilidade espacial e temporal
do campo de umidade e a sua relação com a convecção profunda. Encontrou-se
que a camada atmosférica com maior influência na ocorrência de convecção
profunda está entre 850 e 700 mb. Observou-se também que os campos de
umidade

comportam-se

de

forma

homogênea

dentro

de

raio

de

aproximadamente 350 km em baixos níveis.
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RESUMO
Neste estudo procurou-se representar a relação entre a distribuição vertical de vapor d‟água e
a convecção atmosférica profunda sobre a região amazônica. Foi desenvolvida uma
climatologia sobre o perfil do vapor d‟água baseado em dados de sondagem num período de
10 anos, cujo foco foi examinar a variação de umidade entre as estações úmida, seca e os
respectivos períodos de transição. Além disso, um estudo climatológico foi desenvolvido para
analisar a ativação ou a supressão da convecção profunda, com relação ao perfil vertical do
vapor d‟água. Os dados utilizados no desenvolvimento desta climatologia incluíram perfis de
radiossondas, inferência de vapor d‟água pela técnica de radio ocultação GPS e por satélite,
através do AQUA. Os resultados mostraram que a homogeneidade do vapor d‟água sobre a
região amazônica se estende por um raio de quase 400 km. O controle sazonal das chuvas
convectivas (isto é, estação úmida versus estação seca) é fortemente modulado pela
variabilidade do campo de umidade da camada compreendida entre 850 e 500 mb. No
entanto, os eventos convectivos são fortemente modulados pelo vapor d‟água total encontrado
no nível compreendido entre 850 e 700 mb. Numa comparação com a instabilidade
termodinâmica, discutiu-se o domínio do vapor d‟água em determinar quando acontece a
convecção profunda, e, não da instabilidade, como se poderia pensar inicialmente.
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ABSTRACT
This work represents an exploratory study of the relationship between the vertical distribution
of water vapor and deep atmospheric convection in the Amazon region. A climatology of the
water vapor profile is developed for a ten-year period of record to examine variation between
wet, dry and the transitional seasons. In addition, a climatology is developed to analyze the
activation and suppression of deep convection with respect to the vertical profile of water
vapor. Data utilized to develop this climatology include, radiosondes, water vapor retrievals
using GPS radio-occultation techniques and water vapor retrievals from the AQUA satellite.
Results show that water vapor homogeneity over the Amazon region extends to almost 400
km. The seasonal controls on convective rainfall (i.e., wet versus dry season) are strongly
modulated by humidity variability in the 850 to 500mb layer. Convective events, however,
are strongly modulated by the total water vapor found in the 850 to 700mb level. Comparison
with thermodynamic instability argues for the dominance of total water vapor content in
determining when deep convection occurs, not instability.
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Introdução

1. INTRODUÇÃO
A compreensão do complexo sistema climático nos trópicos e consequentemente na
Amazônia passa, em parte, pelo entendimento da atuação de mecanismos com ação direta na
ocorrência e na intensidade da convecção, bem como pelos efeitos dos sistemas convectivos
no transporte de energia, vapor d‟água e de componentes de origem química da superfície
para troposfera livre e, em particular, pela variabilidade espacial e temporal do perfil vertical
do vapor d‟água. Segundo Tompkins (2001b), a disponibilidade de umidade, bem como a
natureza da circulação em larga escala nos trópicos são dependentes da convecção profunda.
Esses aspectos, concomitantemente com a alta incidência de radiação solar e dos elevados
níveis de vapor d‟água provenientes das florestas e oceanos, tornam o clima nos trópicos
diferente das demais regiões do planeta. Dessa forma, é compreensível que os impactos da
convecção no clima tropical sejam relevantes para a dinâmica do sistema climático em larga
escala, bem como para circulação e para o balanço da energia global.
A natureza do clima tropical, em particular na região amazônica, é geralmente descrita como
o resultado de uma complexa combinação de vários fenômenos meteorológicos, envolvendo
diversas interações dos fluxos de superfície, os quais são responsáveis pela entrada local de
umidade e energia na atmosfera, e dependentes das propriedades dinâmicas e termodinâmicas
da camada limite, que normalmente varia entre 1 e 2 quilômetros de profundidade na baixa
troposfera a partir da superfície (Wallace e Hobbs 2006). De toda energia solar que chega à
superfície, parte é convertida em calor sensível e parte é utilizada no processo de evaporação
das moléculas de água líquida, processo pelo qual o calor é retido e posteriormente liberado
na forma de calor latente quando o vapor volta ao estado líquido/gelo. Com o contínuo
aumento da energia solar, uma parcela de ar perto da superfície pode tornar-se instável com
respeito à troposfera livre. A mensuração desta instabilidade é tipicamente descrita como
Energia Potencial Convectiva Disponível, comumente referida na língua inglesa como
Convective Available Potential Energy (CAPE), a qual fisicamente pode ser descrita como a
área positiva num diagrama termodinâmico (por exemplo, Skew-T, Log p) entre o perfil de
temperatura ambiente e a adiabática úmida, limitada inferiormente pelo nível de convecção
espontânea (NCE) e superiormente pelo nível de equilíbrio (NE). Os valores de CAPE podem
ser obtidos pela integração da força que impulsiona verticalmente a parcela de ar, denominada
empuxo (a qual é proporcional a diferença de densidade entre uma parcela de ar e o ar
1
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ambiente) entre NCE e NE. Não havendo inibição quanto à liberação desta energia potencial,
podem, então, ocorrer movimentos convectivos profundos, desde a camada limite até o topo
da atmosfera. A intensidade/profundidade destes movimentos, não só dependem das
características do ar na camada limite, mas também do perfil vertical de temperatura (ou
temperatura virtual) na troposfera livre. Destes movimentos, resulta a transferência de energia
desde a superfície até a atmosfera livre, além do transporte de água (em suas diferentes fases)
e diversos componentes químicos na vertical. Assim sendo, há de se destacar o predomínio da
convecção sobre o clima amazônico, via convecção rasa (não precipitante) e profunda
(precipitante), dada sua relevância no balanço de energia local, por ser essencial no ramo
atmosférico do ciclo hidrológico; pela sua influência na dinâmica tropical de grande escala e
por ser fundamental para o balanço de energia na circulação geral do planeta.
Uma das dificuldades em entender onde e quando a convecção profunda vai acontecer
é a aparente sensibilidade que a convecção profunda tem na distribuição vertical do vapor
d‟água (Tompkins 2001a,b; Bretherton et al., 2004; Grabowski e Moncrieff, 2004; Holloway
e Neelin 2009). Uma característica importante da convecção profunda nos trópicos estudada
por Grabowski e Moncrieff (2004) é a aparente relação na freqüência de eventos convectivos
em regiões onde a atividade convectiva é acompanhada por significativas taxas de umidade.
Áreas úmidas experimentam mais convecção, uma retroalimentação positiva. Porém, uma das
conseqüências físicas da ocorrência de convecção profunda são o aquecimento e o
ressecamento da atmosfera. Isto é, a função da convecção é tornar mais seca a atmosfera, mas
tende acontecer onde está mais úmido. Esta aparente contradição pode ser remediada
separando nuvens convectivas em mesoescala que podem umedecer a atmosfera localmente.
Enquanto em grande escala, os movimentos convectivos ascendentes induzem o ar a descer
lentamente sobre uma área muito maior, devido à conservação de massa (Tompkins 2001a,
Grabowski e Moncrieff 2004). Este ar descendente tende a aquecer e secar a atmosfera,
produzindo estabilidade.
Desse modo, pelo que foi descrito acima, entende-se que o desenvolvimento de
convecção profunda exerce influência na distribuição de umidade para a atmosfera livre, com
particular destaque para a distribuição vertical (Johnson 1978; Bretherton et al., 2004;
Derbyshire et al., 2004; Sherwood et al; 2004; Holloway e Neelin 2009). No entanto, as
descrições de eventos envolvendo diretamente o vapor d‟água atmosférico são, em geral,
difíceis de serem explicados, devido a diversos fatores, por exemplo: típicas parametrizações
2
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convectivas empregadas em modelos de circulação global (GCMs) são insensíveis a relação
do campo de umidade na vertical com a convecção profunda.
O desenvolvimento de pesquisas atmosféricas, referente à ocorrência de convecção
profunda, que de alguma forma estão relacionadas com a distribuição temporal/espacial de
vapor d‟água nos trópicos, estão em ampla ascensão. Esse crescimento se deve a relevância e
o impacto desses temas no tempo e no clima local, assim como em escala global (Tompkins,
2001 a,b; Sherwood e Wahrlich, 1999; Horváth e Soden 2008; Grabowski e Moncrieff 2004).
Tompkins (2001a, b), por exemplo, estudou a intensidade e a organização da convecção nos
trópicos, encontrando uma relação positiva entre as perturbações na quantidade de vapor d‟
água e a organização da convecção profunda; Sherwood e Wahrlich (1999) pesquisaram a
evolução de eventos convectivos e o ambiente em torno deles, isto é, o ciclo de vida e o
tempo de permanência em certo lugar de sistemas convectivos na média atmosfera tropical,
cuja combinação pode representar o estado médio convectivo da atmosfera em variados
estágios em diversas escalas horizontais. Neste estudo, verificou-se o tempo de decadência,
cerca de 3 horas, da instabilidade atmosférica no decorrer da convecção e a redução do nível
da coluna de vapor d‟água e da energia estática úmida para futuras convecções; Horváth e
Soden (2008) estudaram a importância de nuvens cirrus na distribuição de umidade na alta
troposfera e a relação da convecção com a temperatura na superfície do mar, verificando forte
correlação entre as taxas mensais médias de umidade na alta troposfera e a quantidade de gelo
em nuvens cirrus; Grabowski e Moncrieff (2004) pesquisaram a relação em larga escala entre
convecção e umidade nos trópicos, em que se verificou uma retroalimentação positiva entre as
altas taxas de umidade e a convecção, de forma que a magnitude das flutuações de umidade
podem ter efeito direto na dinâmica em larga escala. Dentre os assuntos intimamente ligados a
esses temas, alguns ainda requerem melhor entendimento, tais como: a relação da estrutura
vertical do vapor d‟água com a ocorrência de convecção profunda, assim como a relação entre
a instabilidade e o vapor d‟água disponível.
Nesta pesquisa, pretende-se investigar a relação entre a estrutura vertical do vapor
d'água e a ocorrência de convecção profunda sobre uma região continental tropical. Sendo
este, um setor centrado em Manaus (03º08' S e 60º01' W) de 10º x 10º de latitude e longitude
(Figura 1), cujas características topográficas tendem a favorecer análises referentes à
distribuição de umidade e da variabilidade da convecção, considerando que esta é uma região
geograficamente relativamente homogênea. Isto é, não há diferenças significativas quanto à
altitude, bem como em relação à cobertura vegetal da superfície.
3
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1.1 Objetivo Geral
Entender a relação entre a estrutura vertical do vapor d‟água e a atividade convectiva
na atmosfera significa aproximar-se do entendimento sobre o que controla a atividade
convectiva em larga escala nos trópicos. Uma relação anômala positiva na troposfera livre,
entre o campo de umidade e a convecção profunda em larga escala, poderia modular
oscilações em larga escala coerentes com a oscilação de Madden-Julian, afetando a
distribuição espacial da atividade convectiva nos trópicos (Grabowski 2003). Além disso, um
forte papel do campo de umidade na atmosfera livre no controle da atividade convectiva (isto
é, o controle termodinâmico) tem sido sugerido por Raymond (2000).
Com o intuito de melhor conhecer essas relações decorrentes da atmosfera tropical,
acima descritas, este estudo se propõe a:

Entender qual é a relação do campo de umidade e a ocorrência, ou não, de convecção
profunda na Amazônia. Para tanto, pretende-se investigar o perfil vertical do vapor d‟água e
sua variabilidade associada a esses fenômenos. Especificamente, será dada ênfase ao
questionamento: Qual é a relação da atividade convectiva com o campo de umidade na
Amazônia, particularmente em sua estrutura vertical? O que expressa essa relação sobre a
importância do vapor d‟água no ambiente atmosférico, se é significante na ocorrência da
convecção profunda.

1.2 Objetivos Específicos

Considerando os assuntos brevemente mencionados acima, pretende-se mais
especificamente analisar:

1.2.1 Como varia o campo de umidade na vertical e como este se relaciona com a ocorrência
ou supressão da atividade convectiva em larga escala sobre a região Amazônica;
1.2.2 Como varia sazonalmente o perfil vertical do vapor d‟água nessa região. Quer dizer,
dentro de uma mesma estação, o efeito que proporciona a ocorrência de chuvas sazonais é o
mesmo que controla a variabilidade da convecção?
4
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1.2.3 Qual é a distância espacial máxima entre perfis verticais de umidade, de forma que se
tenha um comportamento homogêneo?
1.2.4 Com relação ao vapor d‟água, que níveis da atmosfera parecem exercer maior influência
sobre eventos convectivos e não convectivos.
Os itens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 acima enfocam o “caráter climatológico” da relação entre
a umidade atmosférica e a atividade convectiva (estações com pouca convecção profunda e,
ou, dominadas por convecção profunda), examinando perfis de umidade em larga escala. Isto
é, qual é o comportamento do campo de umidade em larga escala; o qual pode ditar a
ocorrência ou supressão da atividade convectiva. Enquanto o item 1.2.4, enfatiza a distinção
entre eventos convectivos e a supressão dos mesmos, independente da estação.

Para alcançar as metas descritas acima, pretende-se:
1) Desenvolver um estudo “climatológico” referente a ocorrência ou supressão de
eventos convectivos, relacionados a distribuição vertical de vapor d‟água, utilizando dados de
satélite de três anos (temperatura no topo das nuvens para representar eventos convectivos
Soden (2000)) e, perfis termodinâmicos baseados em radiossondagens, radio ocultações (RO
GPS) e perfis de vapor d‟água inferidos por satélites.
2) Determinar o papel do vapor d‟água, água precipitável e instabilidade, qual ou quais
desses elementos parece estar relacionado com a ocorrência ou com a supressão de eventos
convectivos.

Na próxima seção, será revisada a literatura proeminente, que discute a relação vapor
d‟água/convecção num regime de convecção profunda tropical, bem como os detalhes da
natureza desta relação. Além disso, uma revisão breve da literatura que discute os regimes
convectivos sobre a Amazônia será incluída; na secção 3 serão apresentados os dados, as
variáveis empregadas e a metodologia; na secção 4, a análise principal deste trabalho será
apresentada, a qual diz respeito ao comportamento do perfil vertical do vapor d‟água e sua
5
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relação com atividade convectiva anual e sazonal. Por fim, na secção 5 serão apresentadas as
conclusões.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Convecção Profunda nos Trópicos
Os movimentos convectivos profundos influenciam diretamente todo perfil vertical da
atmosfera e, geralmente, apresentam maior freqüência nos trópicos quando comparados com
outras regiões do planeta. Segundo Machado et al. (1992), conhecer as características
estruturais da convecção nos trópicos é essencial para o entendimento organizacional das
células convectivas individualmente, assim como, a interação destas com a circulação em
grande escala. Um fator essencial para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da
convecção nas regiões tropicais, especialmente na Amazônia, são as características do estado
dinâmico e termodinâmico de circulações em escala regional. A ocorrência de movimentos
convectivos profundos está geralmente associada às fontes de energia provenientes da
superfície, através do calor latente e sensível, os quais são parte relevante no conjunto das
atividades atmosféricas como um todo, pois, são responsáveis pelas transferências verticais de
energia e pela precipitação. Estudos realizados por Machado (2000), sobre o balanço de
energia na superfície e na atmosfera da região amazônica, ilustraram a relação de ganho e de
déficit de energia radiativa pela superfície, mostrando que, para altos níveis de energia, há
aumento de temperatura na camada limite e conseqüentemente maior fluxo de vapor d‟água
na atmosfera. Criando, portanto, um ambiente propício para ocorrência de convecção
profunda e que, como conseqüência dessa convecção, diminui o nível de energia na superfície
que é transferida na forma de calor latente para camada limite, ocorrendo à saturação.
As mudanças na estrutura convectiva sobre a Amazônia são moduladas pelas
mudanças no estado termodinâmico e pela estrutura dinâmica da troposfera associadas com o
processo transitório entre as estações seca e úmida (Fu et al., 1999; Petersen et al., 2002).
Entre os elementos que modulam a atividade convectiva nos trópicos e, consequentemente, na
Amazônia, destacam-se: o ciclo diurno de aquecimento solar, atuando na transferência de
energia da superfície para baixa troposfera, as linhas de instabilidades, os sistemas frontais e
frentes frias, todos com efeitos na distribuição vertical e horizontal de umidade (Fu et al.,
1999; Rickenbach et al., 2002, Rickenbach 2004). Esses elementos podem gerar desde um
único cumulonimbos com alguns quilômetros de diâmetro, podendo chegar a quase vinte
quilômetros de altitude, até uma área extensa de nuvens com grande desenvolvimento
7
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vertical, constituídas por cumulonimbos envolvidos em uma densa cobertura de nuvens com
muitas camadas Wallace e Hobbs (2006).
A busca de um perfil típico da relação entre o campo de umidade e a convecção
profunda nos trópicos, tido como um dos aspectos relevantes em ciências atmosféricas, e,
foco deste estudo, foi destacado por Soden e Fu (1995). Neste estudo, os pesquisadores
deixaram evidente a ocorrência de “feedbacks” positivos, destacando a importância do vapor
d‟água nos processos envolvendo a convecção profunda na atmosfera tropical. Segundo os
autores, a variação temporal local dos campos de umidade é fortemente correlacionada com a
freqüência dos eventos convectivos. Além disso, uma relação positiva é também observada,
mesmo quando são vistas as médias da freqüência dos eventos convectivos e do campo de
umidade no cinturão tropical entre 300 N e 300 S. Isto indica que os períodos para os quais são
observadas as maiores médias relacionadas à ocorrência de convecção, coincidem com os
períodos onde as médias no campo de umidade são mais elevadas. A convergência de vapor
d‟água em baixos níveis é outro aspecto importante relacionado a eventos convectivos, pois,
tem sido observacionalmente relacionada com a ocorrência de convecção profunda e
precipitação (Grabowski e Moncrieff, 2004; Tompkins, 2001 a,b; Zhang et al., 2003). A
relação entre convergência de vapor d‟água e precipitação deu origem a parametrização de
convecção de Kuo (1965). Esse aspecto convecção/precipitação foi observado por Greco et al.
(1990), destacando que mais de 80% da precipitação ocorrida na Amazônia é produzida pelos
movimentos convectivos profundos.
Alguns outros elementos podem ser determinantes na avaliação da relação vapor
d‟água/convecção. Como a instabilidade atmosférica, termodinamicamente descrita pela
CAPE e intimamente relacionada ao vapor d‟água. Sherwood et al. (2004), por exemplo, em
estudo com nuvens altas e convectivas, enfatizaram a importância desta instabilidade em
nuvens tropicais, destacando a extensão (altura) alcançadas por essas nuvens na presença de
elevados valores de CAPE, os quais geralmente conduzem a fortes movimentos convectivos.
Um caso particular das altas taxas de CAPE ocorre sobre o pacífico tropical ocidental. O
entranhamento (mistura turbulenta de ar seco no interior de nuvens convectivas),
frequentemente relacionado com a redução da CAPE (que por sua vez pode influenciar no
desenvolvimento de eventos convectivos e nas taxas de precipitação) também pode ser
relevante no mecanismo da relação vapor d‟água/convecção. Nesse mesmo estudo de
Sherwood et al. (2004), foi verificado que a adição de ar seco no interior de nuvens acima da
camada limite ocasiona uma redução de cerca de 20 % no nível de vapor d‟água e provoca
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redução de aproximadamente um quilometro na altura dessas nuvens. Esse resultado, mesmo
sendo preliminar, torna-se importante pelo possível efeito que teria sobre o estágio inicial no
desenvolvimento da convecção profunda e pela relação destes movimentos convectivos com o
vapor d‟água. A evolução das cold pools (na célula convectiva, a evaporação de água fria em
correntes descendentes, cria piscinas de ar frio na superfície) no interior de nuvens
convectivas tende a fortalecer esta aparentemente íntima relação vapor d‟água/convecção.
Isso pode ser justificado pela influência desse fenômeno na intensidade e organização da
convecção nos trópicos, constatado por Tompkins (2001b) em uma experiência com nuvens
convectivas na camada limite, na qual foi utilizado um modelo de resolução de nuvem,
constatando um aumento nos fluxos de calor sensível e latente.
Em relação a eventos convectivos, há de se enfatizar também as características
termodinâmicas da convecção na Amazônia, as quais destacam a relação entre os valores de
CAPE (que é um parâmetro dependente das condições da baixa atmosfera e da estrutura vertical
da atmosfera) e a temperatura potencial equivalente na camada de mistura (a qual pode ser um

parâmetro usado para analisar as potencialidades atmosféricas para o desenvolvimento de
movimentos convectivos). Havendo altos valores de CAPE ou da temperatura potencial
equivalente, a atmosfera tende a tornar-se mais instável, proporcionando crescimento no
empuxo. O empuxo pode aumentar até se sobrepor a energia de inibição convectiva,
favorecendo, então, os movimentos convectivos profundos. Estudos globalmente realizados
sobre as condições termodinâmicas da atmosfera e precipitação relacionam a CAPE com a
convecção profunda e as condições de alteração na precipitação com a variação de CAPE,
como observaram Zawadzki (1978) e Zhang e Chou (1999) e Adams e Souza (2009).
Segundo Tompkins (2001b), tomando como base o experimento de Emanuel (1994) que
integrou aleatoriamente uma parcela de ar, com valores representativos de temperatura e razão
de mistura na camada limite até um nível neutro de empuxo. Uma medida simples
frequentemente utilizada para medir a intensidade da convecção é o elevado valor de CAPE
de uma parcela de ar na camada limite, a qual depende apenas do perfil de temperatura na
atmosfera livre, podendo desprezar a temperatura virtual e o vapor d‟água que carrega
“efeitos” do ar ambiente. Ainda segundo Tompkins (2001b), os elevados valores de CAPE na
camada limite são resultados das altas taxas de umidade, as quais superaram os valores
médios nesses níveis e, cuja origem não se determinou, abrindo assim um precedente para se
supor que as ações das “cold pools” na iniciação de novas células convectivas poderiam estar
mais relacionadas com a natureza termodinâmica, que dinâmica, em casos de limitação de
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cisalhamento nos ventos verticais. As nuvens, que absorvem e refletem radiação solar
(aquecimento radiativo), também podem ser ditas como envolvidas na avaliação da
convecção. Características importantes relacionadas com o tamanho da cobertura de nuvens
foram destacadas por Machado et al. (1992). De acordo com esse estudo, as nuvens e seus
aglomerados convectivos podem variar de dezenas a centenas de quilômetros na região
tropical, seguindo um espectro altamente dependente do ciclo diurno e de ondas de leste.
Neste mesmo sentido, Duvel (1989) destacou que a característica principal da convecção nos
trópicos ocorre devido à forte resposta à forçante diurna.
A relação termodinâmica da atmosfera/convecção foi pesquisada por Rennó e
Ingersoll (1996), os quais desenvolveram um estudo que tratou a convecção profunda como
máquina térmica. Nesse estudo, os autores utilizaram esta teoria para calcular a área de
cobertura de nuvens, a velocidade vertical de uma parcela nos trópicos e a CAPE, que deve
existir para manter movimentos convectivos contra a dissipação em condições de quaseequilíbrio da atmosfera tropical. Adams e Rennó (2003) posteriormente demonstraram que a
teoria para CAPE de Rennó e Ingersoll (1996) é completamente consistente com a teoria de
quase-equilíbrio de Arawaka e Schubert (1974), a qual explica que a produção de
instabilidade termodinâmica em larga escala é igual ao consumo desta mesma instabilidade
pelos elementos convectivos sobre uma área de grande escala (como a que foi usada neste
estudo) de convecção ativa nos trópicos.
A distribuição vertical do vapor d‟água, que está diretamente associado à convecção
profunda, através da termodinâmica e da micro-física de nuvens, é um aspecto relevante na
relação vapor d‟água convecção, particularmente, sua estrutura vertical no que se refere à
ocorrência ou à supressão de movimentos convectivos profundos. Tompkins (2001b)
administrou experiência nesse sentido, através de um grande experimento sobre uma área
tropical de 1024 por 64 km, usando um modelo de resolução de nuvem, no decorrer do qual,
foram isolados os efeitos do cisalhamento dos ventos (que têm efeitos sobre a convecção,
como foi mostrado por Rotunno et al., 1988; Wu e Yanai 1994; Robe e Emanuel 2001) e os
gradientes de temperatura na superfície do mar (TSM), perturbando o campo de vapor,
reduzindo em torno de 60% a quantidade de vapor nas regiões convectivamente mais ativas
no modelo, por um período de 15 dias. Primeiro entre os níveis 900 a 300 hPa e
posteriormente entre 700 e 300 hPa, com o intuito de verificar se na ausência desses dois
fatores, outros mecanismos participam, entre outras coisas, da ocorrência de convecção nos
trópicos, estabelecendo uma relação positiva entre o campo de umidade e a convecção na
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troposfera livre. As observações mostraram que as faixas livres convectivas separadas dos
agrupamentos são mais secas ao longo da troposfera e, que devido aos efeitos da temperatura
virtual, são correspondentemente mais quentes na baixa troposfera, sugerindo uma relação
positiva entre a convecção e o vapor d‟água. Algumas respostas positivas para sistemas
convectivos de mesoescala, aproximadamente 100 km, também foram observadas, mostrando
que a atividade convectiva torna úmida a atmosfera local, favorecendo futuras convecções e
estabelecendo uma relação positiva com o campo de umidade. Os resultados mostraram que o
vapor d‟água parece realmente controlar eventos convectivos localmente e, que a convecção é
sensível às mudanças na baixa troposfera, provavelmente, pelo papel que desempenham as
correntes descendentes convectivas, as quais injetam ar seco e perturbam diretamente a
camada limite. Na seqüência, serão apresentados outros elementos, os quais podem estar
intimamente relacionados ao mecanismo da relação vapor d‟água/convecção, como a
precipitação e os regimes convectivos.

2.2 A Relevância do Vapor D’água para Atmosfera Tropical
O vapor d‟água, cuja distribuição está associada à concentração de nuvens e à
ocorrência de precipitações, é um dos mais relevantes gases da atmosfera terrestre, por ser
essencial a diversos fenômenos atmosféricos necessários e importantes para o bom
funcionamento do sistema climático do planeta (Tompkins, 2001a, b; Wallace e Hobbs (2006;
Sapucci et al., 2007; Zhang et al., 2003). Conforme destacado anteriormente, um dos mais
relevantes aspectos envolvendo o vapor d‟água, especialmente na atmosfera tropical, é a sua
relação com a convecção profunda, a qual tem influência direta sobre orçamentos e transporte
de vapor d‟água em suas diferentes fases, bem como o transporte vertical de calor e
momentum (Tompkins, 2001a,b; Folkins e Martin, 2004). Apesar da pequena concentração na
troposfera, especialmente na troposfera superior, representando de 0 a 4% do volume total da
atmosfera, o vapor d‟água caracteriza-se como o mais importante gás do efeito estufa, com
relevante papel na manutenção da temperatura do planeta, dada à capacidade que este tem de
absorver e emitir radiação infravermelha, esfriando ou aquecendo a atmosfera e a superfície
(Horváth e Soden, 2008; Soden e Fu, 1995). Sua distribuição é altamente variável em
múltiplas escalas espaciais e temporais, sem relação dinamicamente direta com temperatura e
pressão (Zhengzhao et al., 2006; Sapucci et al., 2007).
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Nos trópicos a freqüente distribuição e as altas taxas de umidade são relativamente
comuns (Folkins e Martin, 2004; C. Zhang et al., 2003). Esses altos índices de umidade são
localmente influenciados por evaporação, precipitação e advecção. Considerando que a
evaporação é proveniente das freqüentes precipitações advindas dos conglomerados de
nuvens convectivas (Holloway e Neelin, 2009). As características das nuvens tropicais
referentes às taxas de umidade foram estudadas por Grabowski e Moncrieff (2004), que
relacionaram nuvens de baixa profundidade com baixos índices de umidade e nuvens de alta
profundidade com altos índices de umidade, isto é, em regiões com baixos índices de umidade
ocorrem nuvens de baixa profundidade e, em lugares com altas taxas de umidade, nuvens de
maior profundidade. Tomando como base estudos anteriores como Gray (1973) e Gray et al.
(1975), os pesquisadores verificaram que, em larga escala, regiões com elevados índices de
nuvens convectivas são, em média, significativamente mais úmidas, quando comparadas com
outras regiões que não apresentam as mesmas características. Ainda segundo os autores, estes
resultados são consistentes com as recentes análises de oscilações intra-sazonais nos trópicos
realizadas por Myers e Waliser (2003).
Apesar das dificuldades de mensuração dada sua variabilidade espacial e temporal, a
compreensão do perfil vertical do vapor d‟água e de sua distribuição horizontal em escala
global é essencialmente importante e indispensável nas aplicações de previsão numérica de
tempo, na modelagem climática, nos estudos de mudanças globais do clima e, em particular,
na compreensão do ambiente termodinâmico e da convecção nos trópicos. Essas relações são
especialmente importantes para região amazônica, onde são notórias as dificuldades em
representar bem a convecção em modelos numéricos, particularmente do ciclo diurno (Lin et
al., 2000; Yang e Slingo, 2001; Betts e Jakob, 2002, Adams et al., 2009). A relação do campo
de umidade com diversos fenômenos atmosféricos, em particular com a convecção profunda
nos trópicos, ainda é um tema que requer maiores esclarecimentos nas ciências atmosféricas,
especialmente sobre a região Amazônica, onde a atmosfera é caracterizada por conter altos
índices de vapor d‟água, alta freqüência de fluxos de calor latente advindos da superfície e
altos índices pluviométricos (Sapucci et al., 2007). Entre os elementos climáticos com maior
variabilidade espacial e temporal nessa região, destacam-se a cobertura de nuvens, cuja
relevância dá-se devido à ocorrência de trocas de energias no decorrer dos fenômenos
atmosféricos, e a precipitação. Porém, os mecanismos que relacionam o campo de umidade
com esses fenômenos são na sua maioria de alta complexidade, o que de certa forma geram
dificuldades na obtenção de resultados ou de respostas significativamente mais consistentes
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por parte dos estudos desenvolvidos com esse fim. Horváth e Soden (2008) destacaram a
relação dos altos índices de umidade com a convecção profunda em regiões tropicais,
anteriormente estudada por Gray et al. (1975) e, posteriormente, confirmada por estudos como
Udelhofen e Hartmann (1995), Su et al. (2006) e, Soden e Fu (1995).

2.3 A Relação Vapor D’água/precipitação nos Trópicos
A relação da coluna vertical de vapor d‟água com a precipitação pode ser um
parâmetro relevante no entendimento da relação do campo de umidade com a convecção.
Holloway e Neelin (2009) mostraram, em estudo realizado na ilha de Nauru na região do
pacífico ocidental equatorial, cujo foco consistiu em examinar a relação entre a estrutura
vertical de vapor e a convecção profunda tropical, que, ao condicionar o perfil de umidade a
valores médios de precipitações, ocorre forte associação entre chuvas e a variabilidade de
umidade na troposfera livre, enquanto em relação à camada limite essa associação mostrou-se
relativamente pequena. Quando a precipitação é condicionada a valores médios da coluna
vertical de vapor d‟água, fica evidente que a taxas de precipitação são diretamente
proporcionais a coluna de vapor d‟água. Segundo os autores, isso sugere que, acima da
camada limite, o campo de umidade é componente chave na relação entre a coluna de vapor
d‟água, a convecção profunda e as altas taxas de precipitação, pelo menos sobre essa região
estudada. Isso também poderia explicar por que em regiões equatoriais, as nuvens profundas
(geralmente associadas com a convecção profunda), controlam a distribuição espacial e
temporal do vapor d‟água, motivo pelo qual deveriam ser determinantes na relação
nuvem/vapor d‟água, desempenhando relevante papel no sistema climático da terra. Ainda
referente à relação precipitação/coluna de vapor os resultados acima estão em conformidade
com o estudo de Bretherton et al. (2004), os quais mostraram que em escalas da ordem de dias
e meses, as taxas de precipitação crescem exponencialmente com a coluna vertical de vapor
d‟água.
Um dos resultados importantes apresentado no estudo de Holloway e Neelin (2009), o
qual se refere à variabilidade do vapor d‟água na baixa troposfera da ilha de Nauru no oceano
pacífico, destaca que apesar da maior parte da umidade presente na coluna vertical de vapor
está concentrada entre a superfície e 850 mb, a variabilidade do vapor d‟água mostra-se
significativa apenas acima de 850mb, ou mais especificamente entre 850 e 700 mb. A
importância desse último resultado para relação vapor d‟água/convecção dá-se pelo fato de
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haver fortes indícios de que o controle da convecção no sentido termodinâmico, deva ocorrer
principalmente nessa camada entre 850 e 700 mb.

2.3.1 Precipitação na Amazônia

Na Amazônia, assim como na maior parte das regiões tropicais, os elevados índices de
umidade na atmosfera e a abundância de radiação solar são relativamente comuns. Esses
elevados índices de energia radiativa aumentam os fluxos de calor sensível e a instabilidade
termodinâmica, permitindo a ascensão e mistura do vapor d„água na camada limite,
favorecendo as chuvas convectivas especialmente no período da tarde. Alguns processos
dinâmicos em grande escala, como frentes frias e ondas tropicais, entre outros, tipicamente
mais locais, como topografia, zonas de convergência ou correntes de gravidade são
importantes na inicialização da convecção úmida, processo pelo qual parcelas de ar são
elevadas até o nível de convecção espontânea onde ocorre a convecção (Rickenbach, 2004).
A precipitação convectiva na Amazônia, decorrente de nuvens convectivas (Grabowski e
Moncrieff, 2004), destaca-se por ser um dos mais relevantes componentes climáticos,
influenciando a temperatura e os níveis de umidade na superfície e na atmosfera. A camada
limite, por exemplo, armazena grandes quantidades de vapor d‟água transferido pelo processo
de evapotranspiração. Conseqüentemente, no período da tarde ocorre aumento na fração de
nuvens convectivas e o desenvolvimento da convecção é acelerado, observando-se o máximo
de precipitação (Machado et al., 2002). As linhas de instabilidades também são parte
relevante no sistema de chuvas da Amazônia. Originadas geralmente na costa norte da
America do Sul, são ativadas pela circulação da brisa do mar, propagando-se freqüentemente
até o interior da Amazônia, podendo permanecer por vários dias (Silva Dias et al., 2002). Em
estudo sobre nebulosidade e precipitação na Amazônia, Rickenbach (2004), realçou a
complexa influência da propagação em larga escala da convecção organizada localmente, a
qual modula a variação diurna de nuvens e os processos de precipitação no sudoeste da
Amazônia. Os detalhes de como a convecção profunda atua redistribuindo o vapor d‟água na
atmosfera livre, particularmente em relação à distribuição vertical e o que isso implica para o
equilíbrio energético atmosférico, continuam sendo perguntas desafiadoras em meteorologia
tropical e em estudos climáticos (Gray et al., 1975; Soden e Fu 1995; Soden 2000, Horvath e
Soden 2008).
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2.4 Sistemas Convectivos
Os sistemas convectivos, geralmente descritos como de alta complexidade e com
distribuição heterogênea, são parte relevante entre os diversos fenômenos atmosféricos que
ocorrem na Amazônia; influenciam a dinâmica em grande escala e estão entre os principais
componentes do balanço energético local, bem como em escala regional e global. Ao longo da
bacia Amazônica, os regimes convectivos comumente distinguem-se de acordo com as
características próprias da região, por exemplo: parte costeira e central, apresentando variação
de acordo com a estação do ano, refletindo na distribuição sazonal da precipitação e no caráter
dos sistemas convectivos, os quais são responsáveis por essa distribuição (Garstang et al.,
1990; Greco et al., 1990; Garstang et al., 1994; Greco et al., 1994; Cohen et al., 1995; Fu et
al., 1999; Petersen et al., 2002; Petersen et al., 2006; Adams et al., 2009). Os sistemas
convectivos também são responsáveis por uma parte considerável da precipitação anual em
média e larga escala, e aparentemente produzem uma parte significante da precipitação total
que ocorre na Amazônia central (Garstang et al., 1994; Adams et al., 2009).
Um bom exemplo da formação de sistemas convectivos sobre a Amazônia foi
mostrado pelo primeiro experimento atmosférico de meso-escala na estação chuvosa
(WETAMC) do projeto de experimentos de grande escala da interação biosfera-atmosfera na
Amazônia (LBA), realizado na parte sudoeste dessa região no ano de 1999, em um
experimento iniciado pela manhã com pequenas células convectivas, as quais cresceram e
foram organizadas em diversas faixas convectivas, alcançando aproximadamente 300-400 km,
em baixa velocidade e com tempo de vida de varias horas (Silva Dias et al., 2002). Os
sistemas convectivos podem ser determinantes na relação vapor d‟água/convecção,
considerando que na região amazônica a evolução temporal, a freqüência e a morfologia da
convecção são dependentes das características dos regimes convectivos, os quais são
diversificados. Isto é, a característica da convecção depende da natureza dos regimes
convectivos, os quais variam sazonalmente. A convecção que ocorre na estação chuvosa, por
exemplo, apresenta características de regimes tropicais marítimos, com baixos valores de
CAPE, fracas correntes ascendentes e atividade elétrica nas nuvens reduzida (Petersen et al.,
2002; Williams et al., 2002; Petersen et al., 2006). Alguns desses regimes sofrem influência
de sistemas convectivos com determinado nível de organização, como as linhas de
instabilidade (que por sua vez exercem influência sobre parte da precipitação) e complexos
15
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convectivos de meso escala. Em contrapartida, outros são influenciados por intenso ciclo
diurno

de

células

convectivas

não

organizadas.
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3. DADOS E METODOLOGIA

3.1 Descrição da Área de Estudo
Este estudo foi desenvolvido sobre uma região continental tropical, com ampla
cobertura de floresta tropical úmida na Amazônia brasileira, em um setor centrado em
Manaus (03º08' S e 60º01' W) de 10º x 10º de latitude e longitude (Figura 1). A delimitação
do espaço ocorreu por conter uma área geograficamente homogênea, isto é, com pouquíssima
variação de altitude, característica considerada ideal para obtenção da variabilidade espacial
da convecção e da distribuição horizontal e vertical do vapor d‟água. Esta região representa
uma área de grande escala que se poderia encontrar num modelo global de baixa resolução, no
qual a parametrização de convecção se faz absolutamente necessária. E também atuaria
homogeneamente para oscilações de larga escala que modulam à atmosfera tropical (ex.,
ondas de Kelvin, Wang e Fu (2006))

Roraima

Pará

Amazonas

Manaus

Amazonas

Brasil
America do Sul

Acre

Rondônia

Figura 1 – Ilustração da área de estudo, um setor centrado em Manaus (03º08' S e 60º01' W)
de 10º X 10º de latitude e longitude.
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3.2 Dados e Variáveis Empregadas
Para que se pudesse analisar a relação entre o perfil vertical do vapor d‟água, a
estabilidade atmosférica e os eventos convectivos ou não convectivos, vários grupos de dados
se fizeram necessários. Nessa seção, serão descritos os dados obtidos e os propósitos para os
quais foram utilizados. Uma breve discussão sobre a captação de dados, o local de coleta e a
necessidade, será incluída.
3.2.1 Dados de Vapor D’água
As fontes dos perfis verticais de vapor d‟água foram três: radiossondagens, RO GPS e
AIRS (Atmospheric Infrared Sounder). As radiossondagens são lançadas duas vezes ao dia
em

Manaus,

nos

horários

das

00:00

e

12:00

UTC,

disponíveis

no

site

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html. Para este estudo, radiossondagens dos anos
de 1999 a 2008 foram utilizadas. Estes dados serviram a dois propósitos: primeiro, os 10 anos
de sondagens foram utilizados para criar uma climatologia dos perfis de razão de mistura na
qual o comportamento sazonal foi investigado. Segundo, os dados destas mesmas
radiossondagens, dos anos de 2006 a 2008, foram também utilizados conjuntamente com os
perfis de umidade de RO GPS e do AIRS, para investigar a relação entre a convecção
profunda e os perfis de umidade.
As RO GPS vieram do projeto COSMIC (Constellation Observing System for
Meteorology, Ionosphere and Climate), disponíveis no site http://www.cosmic.ucar.edu, com
quatro perfis diários, em média, no período de 2006 a 2008 sobre a região estudada. Uma
breve descrição da técnica de RO GPS será apresentada no subitem 3.2.3 desta seção. Do
AIRS na plataforma AQUA (descrito brevemente na seqüência), foram utilizados três anos de
perfis de umidade e também de temperatura no topo de nuvens. Estes dados serviram para
aumentar a resolução espacial do campo de razão de mistura, enquanto as temperaturas no
topo das nuvens foram utilizadas na identificação de eventos convectivos e não convectivos
sobre a região estudada (ver seção Metodologia). A motivação da utilização das três fontes de
umidade foi para tentar maximizar a informação sobre a distribuição vertical de umidade na
região de estudo.
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3.2.2 Breve Descrição do AIRS

O AIRS é um dos seis instrumentos que operam a bordo do satélite AQUA (NASA),
lançado em 4 de maio de 2002. Esse instrumento foi especialmente projetado para apoiar
pesquisas relacionadas com o sistema climático e proporcionar melhorias na previsão de
tempo. Trabalhando em conjunto com Advanced Microwave Sounding (AMSU-A), o AIRS
proporciona a observação do ciclo de energia, do vapor d‟água global, das tendências de
variações do clima e as respostas do sistema climático ao aumento de gases do efeito estufa. O
AIRS faz uso de tecnologia infravermelha, para criar mapas tridimensionais a fim de obter
perfis de temperatura, de vapor d‟água e de propriedades das nuvens, entre outras. Além
disso, também pode medir gases do efeito estufa, como ozônio, dióxido de carbono e metano
(Chahine et al., 2006; Fetzer et al., 2003).
Neste estudo, dados do AIRS foram utilizados para prover perfis de umidade de alta
resolução espacial e temporal, para um campo de visão de aproximadamente 40X40
quilômetros, sendo a resolução espacial de aproximadamente 2 km. A resolução temporal é de
duas passagens diárias, aproximadamente as 5 e 17 UTC (1 e 13 horas, respectivamente, no
horário de Manaus).
As duas passagens diárias não representam uma escala espacial ideal para capturar
eventos convectivos profundos, os quais podem crescer rapidamente e levar algumas horas,
no processo de dissipação. No entanto, de forma geral, sistemas convectivos têm tempo de
vida, variado entre 3 e 11 horas (eventos mais fortes, complexos convectivos de meso escala,
linhas de estabilidade), de forma que nesse caso em particular, grande parte da região
amazônica experimenta eventos convectivos nessa escala de tempo (entre 3 e 11 horas)
podendo, portanto, serem capturados durante a passagem do sensor AIRS (Laurent et al,
2002; Greco et al., 1990). Aqui, obviamente, esperou-se que um número significativo de
eventos convectivos pudessem ser capturados para que uma estatística útil

pudesse ser

realizada.

3.2.3 O Sistema GPS e a Técnica de RO GPS

O avanço tecnológico abriu um leque extremamente importante em relação à
utilização de satélites GPS (Figura 2) no desenvolvimento de pesquisas científicas,
especialmente, àquelas relacionadas às ciências atmosféricas. O sistema GPS por si só, é
19

Dados e Metodologia

composto por um conjunto de satélites artificiais formado por 24 satélites distribuídos em seis
planos orbitais igualmente espaçados, com quatro satélites em cada plano, os quais estão

orbitando a Terra à aproximadamente 20.000 km de altitude, emitindo sinais eletromagnéticos
que inicialmente eram captados apenas por receptores na superfície terrestre.

Figura 2 - Ilustração das órbitas do sistema GPS com foto de um Satélite GPS na órbita da
Terra.
No entanto, com o surgimento de novas tecnologias, tornou-se possível captar sinais
enviados pelos satélites GPS a partir de satélites de baixa orbita LEO (Low Earth Orbit), cuja
idéia inicial foi inspirada no fenômeno da ocultação, que em astronomia é conhecido como
um fenômeno pelo qual um corpo celeste deixa de ser visto em razão da sobreposição de um
outro. A utilização conjunta desses satélites deu origem à técnica de RO GPS, a qual gera
sinais de rádio a partir de um satélite, com descrições precisas da amplitude e fase da onda
portadora. A Figura 3 ilustra o perfilamento estrutural da técnica RO GPS, mostrando como
os satélites ficam ocultos pela Terra, o que faz com que a propagação do sinal se dê na forma de
linha curva, entre o transmissor e o receptor (Kursinski, 1996).

20

Dados e Metodologia

Figura 3 – Ilustração do comportamento do sinal GPS, quando esse atravessa a atmosfera
terrestre no momento em que o sinal é recebido pelo satélite LEO compondo a técnica de
Rádio Ocultação (RO GPS) (Lee et al., 2000).
Localizados a uma altitude de aproximadamente 800 km, os satélites LEO (Figura 4)
têm a bordo um receptor GPS de dupla frequência, o qual realiza medidas de fase da onda
portadora (Kursinski, 1996). Descrita como uma onda eletromagnética com sinal senoidal,
caracterizada por possuir amplitude, freqüência e fase constantes. Geralmente, é utilizada para
facilitar a transmissão de sinal via meio físico, adequando as frequências às diferentes formas
de comunicação.
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Figura 4 - Orbitando a aproximadamente 800 quilômetros de altitude, os Satélites LEO (Low
Earth Orbit) tem a bordo um receptor GPS de dupla freqüência.

A comunicação feita entre os satélites GPS e LEO sofre os efeitos da troposfera e da
ionosfera pelas alterações na velocidade de propagação e na trajetória dos sinais, afetando, assim,
a fase e a amplitude das ondas dos sinais envolvidos. Mesmo não sendo um processo fácil, nos

últimos anos foram observados significativos avanços na qualidade dos perfis atmosféricos
provenientes da baixa troposfera, particularmente nas regiões tropicais onde erros de
propagação, fenômeno que numa rede de comunicação sem fio resulta em sinais de rádio que
alcançam um receptor por mais de um caminho (multipath) são mais freqüentes, devido à
maior umidade na camada limite. Entre o que se pode obter em estudos com a RO GPS estão:
a realização de análises da refração (definida genericamente como a mudança de direção e
alteração da velocidade que sofre uma onda eletromagnética, propagada em um determinado
meio quando penetra em outro de densidade diferente) dos sinais GPS, a obtenção de perfis de
refração atmosférica a partir desses sinais, a avaliação do ângulo de curvatura a partir dos sinais
emitidos pelo GPS e, o que é mais importante para ciências atmosféricas; a inferência de perfis
atmosféricos, como, temperatura, pressão e vapor d‟água.

Segundo fundamentos da Geometria óptica, um raio que cruza a atmosfera sofre
refração, gerando um gradiente vertical e, por consequência, um índice de refração. Os efeitos
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causados pela atmosfera podem ser caracterizados pelo ângulo de curvatura, o qual depende
das medidas de freqüência relacionadas à refração Doppler, a qual é determinada pela
projeção da velocidade dos satélites em relação à trajetória dos sinais entre o transmissor e o
receptor. Essas medidas de freqüência são utilizadas para calcular a inclinação do ângulo de
curvatura das ondas de rádio, as quais são função da refratividade atmosférica. Um perfil de
refratividade é constituído por uma seqüência de sinais emitidos por um transmissor, os quais
passam de um meio para outro sofrendo refração até encontrarem o receptor. A partir dos ângulos
de refração é possível traçar um perfil de refratividade da atmosfera, cuja equação é dada por

𝑁 = 77.6

𝑃
𝑒
𝑛𝑒
+ 3.73 × 105 2 − 40.3 × 106 2
𝑇
𝑇
𝑓

(1)

Onde T é a temperatura, 𝑃 é a pressão total, 𝑃𝑤 é a pressão parcial do vapor d‟água, 𝑛𝑒 é a
densidade dos elétrons livres e f é a freqüência da onda. A refratividade é uma função da
densidade dos elétrons na ionosfera e da temperatura e pressão de vapor na atmosfera neutra,
permitindo que a técnica de RO GPS forneça informações úteis sobre a estrutura da ionosfera,
da estratosfera e da troposfera (Anthes et al., 2000). O uso de sinais de dupla freqüência
permite a remoção de efeitos na ionosfera, que provocam certa demora (atraso) no sinal
(representado pelo último termo da equação 1).
A inferência por satélite de perfis de vapor d‟água na troposfera depende do ponto
(altitude) onde os perfis serão obtidos. Na ausência de vapor d‟água, a refratividade local
pode ser convertida em densidade local de massa ou ar seco. Então, assumindo-se o equilíbrio
hidrostático, as densidades locais podem ser integradas do topo para baixo, para se obter uma
pressão local e, a partir Lei dos Gases Ideais, uma temperatura local. Na presença de vapor

d‟água (abaixo da tropopausa), estrategicamente usa-se perfis de temperatura e informação de
pressão de vapor 𝑒 a partir de modelos atmosféricos (por exemplo, ECMWF de baixa
resolução), obtendo-se, então, a razão de mistura 𝑟.
Há varias suposições e dificuldades com a técnica de radio ocultação na mensuração
de valores. Assim, a medida atual de refratividade é, portanto, o conteúdo de vapor d‟água
medido de forma não muito precisa em determinado ponto, representando na realidade “uma
média ponderada” sobre um volume da atmosfera atravessado pelo raio (Kuo et al., 2000).
Esse volume é da ordem de vários quilômetros, chegando a alcançar 300 km ao longo da
trajetória percorrida pelo raio, com corte transversal de aproximadamente 1 km. A resolução
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vertical, de menos de 100 metros, é muito boa quando comparada a outros métodos. No
entanto, em regiões com fortes gradientes verticais de densidade de vapor d‟água e
temperatura, podem surgir problemas com erros de propagação (multipath), conduzindo a
valores incorretos (Kuo et al., 2000). Conseqüentemente, neste estudo, valores de razão de
mistura calculados a partir de RO GPS, nas proximidades e abaixo do topo da camada limite,
não deveriam ser vistos necessariamente como precisos, neste caso, para valores
aproximadamente abaixo de 900 mb. Na figura 5, mostra-se um exemplo com dois perfis de
razão de mistura obtidos por RO GPS, seis horas antes ou depois de um perfil de
radiossondagem lançada em Manaus. Os perfis mostram que, embora a estrutura básica dos
perfis de vapor d‟água sejam os mesmos, há uma variabilidade na magnitude dos valores de
razão de mistura.
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Figura 5 - Perfis de razão de mistura obtidos por RO GPS e por
radiossondagens. As ocultações foram obtidas seis horas antes ou depois do
lançamento de cada radiossondagem. As quais são feitas em Manaus.
Perfis simultâneos de radiossondas, RO GPS e AIRS foram utilizados neste estudo,
para caracterizar precisamente a variabilidade do vapor d‟água no decorrer de eventos
convectivos ou não convectivos (discutidos com detalhes no item 3.3 desta seção). A área
coberta pela RO GPS ao longo da região estudada, e, como foram distribuídas as ocultações
obtidas num período de 3 anos, efetivamente usadas no decorrer deste estudo, estão ilustradas
nas Figura 6. Para que se pudesse ter uma distribuição homogênea destas ocultações, foram
utilizadas aquelas com distância mínima de 75 e máxima de 450 km a partir de um ponto de
referência (Manaus), representadas por círculos em vermelho na mesma figura.
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65° 01'O 63° 01'O 61° 01'O 59° 01'O 57° 01'O 55° 01'O

Roraima

Amazonas

Acre

Amazonas

Rodônia

Amapá

Manaus
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Brasil

Figura 6 - Ilustração dos pontos (representados por círculos) onde ocorreram as ocultações
ao longo da área de estudo, envolvendo raios imaginários, os quais variam de 75 km a 450
km, aproximadamente, com centro em Manaus.

3.3 Metodologia
Nesta seção, serão descritos os métodos de investigação utilizados neste estudo. As
metas consideradas fundamentais para se chegar aos fins propostos são agora reiteradas: 1)
Entender em larga escala a variabilidade espacial do perfil vertical do vapor d‟água sobre a
região, isto é, se os dados de RO GPS e do AIRS são consistentes com o que se vê em longo
prazo a partir de dados de radiossondagens; 2) Investigar como muda o perfil vertical do
vapor d‟água no decorrer das estações, por exemplo, da estação seca para úmida. De outra
forma, se a mudança sazonal é significativa para convecção profunda 3) Entender qual é a
influência do perfil vertical do vapor d‟água em eventos convectivos e não convectivos.
O comportamento dos perfis de RO GPS, relativo às sondagens, foi analisado a partir da
variância sazonal. Assim, as análises que permitiram verificar se a distribuição de umidade ao

longo da área de estudo é, ou não, homogênea, isto é, o quanto o vapor d‟água varia em
pontos distintos dentro dessa área, tornou-se possível a partir do comportamento médio e da
variabilidade dos perfis de razão de mistura de duas formas distintas: razão de mistura a partir
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de RO GPS, a qual foi comparada com os perfis de radiossondagens coincidentes
temporalmente e espacialmente e com as diferença de razão de mistura como uma função de
distância, respectivamente, entre perfis de umidade obtidos por radiossondagens em Manaus e
por RO GPS em distintos pontos ao longo da área de estudo. O primeiro desses passos
permitiu validar os dados de RO GPS, considerando que esta é uma técnica relativamente
nova nesse tipo de estudo sobre a região estudada. O segundo permitiu verificar a
variabilidade do vapor d‟água temporalmente e espacialmente. A variância normalizada, ou
seja, a razão entre variâncias e os valores médios de razão de mistura, em cada um dos casos
mostrados ao longo das Figuras 13 a 25 na seção 4, foi utilizada nas análises das variações em
torno das médias de razão de mistura, com o intuito de se observar onde ocorreram as maiores
diferenças entre os perfis sazonais. A escolha dessa variável ocorreu por produzir diferenças
ou variações entre os perfis o mais próximo possível do real, permitindo, ao mesmo tempo,
distinguir a camada de maior variabilidade. Apesar de que nesse estudo, especificamente,
essas diferenças ficaram próximas, fazendo-se uso, por exemplo, do coeficiente de variação,
diferentemente do que geralmente ocorre.

3.3.1 Dados de Eventos Convectivos e não Convectivos

Neste estudo, eventos convectivos e não convectivos, sobre a região estudada, foram
identificados por meio de perfis típicos de temperatura no topo das nuvens a partir do AIRS . Nos

casos onde 25% ou mais dos píxeis da imagem (Figura 7), caíram dentro da área de estudo, o
que a principio pode ser significativo, considerando que a imagem cobre uma área de 1500 X
1500 km quadrados. Para eventos tidos como convectivos, foram consideradas temperaturas
médias que se encontraram entre 220 e 250 K, enquanto que para eventos tidos como não
convectivos entre 250 e 350 K, aproximadamente. As médias de razão de mistura obtidas para
eventos convectivos e não convectivos, foram obtidas a partir de perfis de umidade do AIRS,
de RO GPS e de radiossondagens, considerando certos números de eventos mostrados na
Tabela 1. A partir desses valores médios, foram gerados perfis que representam as diferenças
de razão de mistura entre períodos convectivos e não convectivos para um mesmo período
sazonal. A importância desses eventos ocorre por ser esse o meio pelo qual o vapor d‟água é
transportado para alta troposfera. Assim, as diferenças de umidade identificadas em eventos
convectivos e não convectivos poderiam contribuir no entendimento da relação vapor
d‟água/convecção. Essas relações serão discutidas no item 4.2 da seção 4.
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(a)

(b)

Figura 7 – Ilustração da cobertura do AIRS na plataforma AQUA, com duas passagens
diárias sobre a área de estudo. Cada cruz representa um pixel e a resolução é de 50X50 km.
A figura (a) representa o período da manhã e (b) o período da tarde.
Tabela 1 - Números de casos sobre os quais foram calculadas as médias em eventos
considerados como convectivos e não convectivos.
Período sazonal
Número de casos para Número de casos para
eventos convectivos

eventos não convectivos

Estação úmida

72

12

Estação seca

7

64

Transição úmida/seca

17

35

Transição seca/úmida

72

9

3.3.2 A Relação CAPE/Água Precipitável

Perfis de umidade a partir de radiossondagens lançadas em Manaus no período de
2006 a 2008, também foram utilizados na estimativa de água precipitável a partir de valores
médios de razão de mistura, especialmente entre 850 e 700 mb. A escolha dessa camada
ocorreu por esta conter grandes quantidades variáveis de vapor d‟água, enquanto que nos
níveis próximos a superfície o campo de umidade não se mostra efetivamente variável, apesar
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dos volumes serem elevados. O propósito aqui foi analisar o quanto o vapor d‟ água poderia
ser determinante na instabilidade da atmosfera local. Para esse fim, foram comparados os
valores sazonais de CAPE com os de água precipitável (Tabelas 1 e 2, da seção 4 ).
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4. RESULTADOS
4.1 Distribuição de Umidade Sobre a Amazônia, Analisada a Partir
de Perfis de Umidade Obtidos por Radiossondagens e por RO GPS

4.1.1 Variação Temporal na Região de Estudo
Como primeiro passo nesta pesquisa, faz-se necessário averiguar a confiabilidade ou
precisão dos dados de RO GPS sobre a Amazônia, de forma que a suposição subjacente é que
os dados provenientes de radiossondagens representam os valores reais. Inicialmente, tem-se
como foco, verificar se a estrutura vertical de vapor d‟água é, ou não, relativamente
homogênea ao longo da área estudada, isto é, se varia de forma semelhante dentro dessa
região? Essa averiguação se fez necessária, dado que o interesse deste estudo está no
comportamento de grande escala, e não na variação local no que se refere à distribuição de
umidade. Para tal, foram calculados perfis médios de razão de mistura por RO GPS e por
radiossondagens no período de 2006 a 2008. As Figuras 8 e 9 mostram respectivamente, os
perfis de razão de mistura obtidos por esses dois métodos. Na análise comparativa, é possível
observar, entre perfis sazonais, uma pequena variação (nesse caso comum às duas figuras),
entre aproximadamente 800 e 400 mb, quando se estabelece uma relação entre a estação seca
e as demais estações, ficando notório que entre 700 e 300 mb, aproximadamente. Os
resultados apresentados pelas duas figuras são semelhantes, o que a principio, caracteriza os
pontos observados de maior destaque. Essas informações indicam um comportamento
relativamente coerente entre as duas metodologias, isto é, os perfis sazonais médios do perfil
de razão de mistura vistos na Figura 8 comportam-se de forma semelhante aos apresentados
na Figura 9, onde as variações entre os perfis sazonais são relativamente pequenas.
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Figura 8 - Perfis sazonais médios de razão de mistura para o período de
2006 a 2008, obtidos por RO GPS. Os perfis representam a atmosfera
dentro de um raio máximo de 450 km, tendo Manaus (03º08' S e 60º01' O)
como centro.
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Figura 9 – Perfis sazonais médios de razão de mistura para o período de 2006 a
2008, obtidos por radiossondagens lançadas em Manaus (03º08' S e 60º01' O).

Esse comportamento relativamente consistente, observado entre perfis mostrados nas
Figuras 8 e 9, em relação ao perfil vertical de umidade sobre a área estudada, foi parcialmente
confirmado pela Figura 10, a qual mostra os perfis médios simultâneos de razão de mistura
sem distinção de estações, para o período de 2006 a 2008, entre radiossondagens e RO GPS.
Como se pode observar, as diferenças ao longo dos dois perfis podem ser consideradas
pequenas, ocorrendo variações mais acentuadas apenas abaixo de 850 mb, onde os perfis
provenientes de RO GPS são menos confiáveis, isto é, nesses níveis ocorrem maiores
dificuldades com a técnica de rádio ocultação.
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Figura 10 – Perfis médios simultâneos de razão de mistura para o período de
2006 a 2008, obtidos por radiossondagens em Manaus e por RO GPS dentro
de um raio máximo de 450 km, tendo Manaus (03º08' S e 60º01' O) como
centro.

A Figura 11 representa melhor a diferença entre os perfis de razão de mistura para o
período de 2006 a 2008 observado anteriormente nas Figuras 8 e 9, que passa a ser
significante apenas abaixo de 850 mb, o que é coerente com os resultados vistos na Figura 10.
O valor dessa diferença fica abaixo de 0,5 g/kg, aproximadamente, pelo menos até ultrapassar
850 mb, onde este valor é superado. No decorrer das análises poderá constatar-se que estes
valores (diferenças) tornam-se significativos, apenas, acima de 2 g/kg.
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Figura 11 – Diferença entre os perfis médios de razão de mistura obtidos por
radissondagens em Manaus (03º08' S e 60º01' O) e por RO GPS ao longo de
um raio máximo de 450 km, tendo Manaus como centro, no período de 2006
a 2008.

Um questionamento natural que poderia ser levantado seria se estes 3 anos são
realmente representativos “climatologicamente” sobre a região amazônica. Fazendo-se uma
análise comparativa dos perfis de razão de mistura observados nas Figuras 8 e 9 com as
médias sazonais de razão de mistura para um período de dez anos, 1999 a 2008, sendo sete
desses anos independentes (Figura 12), observa-se que o comportamento vertical
anteriormente visto para o período de três anos, praticamente não sofre alterações, quando
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estendido para uma escala temporal de dez anos, uma vez que o mesmo padrão de
comportamento entre os perfis sazonais foi mantido, com pequenas variações, cerca de 0,25
g/kg em média, ao longo de todo o perfil vertical. Esse resultado, a princípio, indica que a
distribuição de vapor d‟água sobre a Amazônia durante este período de 2006 a 2008 é
representativa, estando em coerência com valores mais próximos de um estudo climatológico.

Figura 12 – Perfis sazonais médios de razão de mistura para o período de
1999 a 2008, obtidos por radiossondagens em Manaus (03º08' S e 60º01' W).
Claramente, a maior parte da variabilidade observada nos perfis de umidade na região,
deve-se às mudanças sazonais, como poderia ser observado ao longo das figuras anteriores.
Até mesmo dentro de uma mesma estação pode haver variações, particularmente, nos
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períodos de transição e na estação seca. Como já mencionado na seção 3, para analisar o
comportamento dos perfis de RO GPS relativo às sondagens, calculou-se a variância sazonal
de ambos os dados. Outras análises exigiram diferentes métodos, como o cálculo da variância
normalizada, dado ao fato dos valores de razão de mistura diminuírem rapidamente com a
altura. Desta forma, torna-se mais fácil distinguir a camada que sofre maior variabilidade nos
perfis de umidade, em relação à magnitude desses valores.
A estrutura média dos perfis verticais sazonais de razão de mistura, a partir do
coeficiente de variação, é mostrada ao longo das Figuras 13, 14 e 15. Percebe-se que o
comportamento geral dos perfis entre as respectivas estações são semelhantes e pouco
variáveis, apresentando diferenças um pouco mais acentuadas apenas para os períodos de
transição. Se prolongarmos essa análise para um período mais longo, entre 1999 e 2008, com
perfis de radiossondagens (Figura 15) observa-se que o comportamento temporal do campo de
umidade entre as estações úmidas, secas e os respectivos períodos de tradição, tende a sofrer
pequenas variações com diferenças pouco significativas. Aqui, naturalmente foram
desconsideradas as oscilações na baixa troposfera referente aos perfis de RO GPS, devido aos
elevados índices de refração, os quais freqüentemente proporcionam sinais irreais nessas
camadas. Desse modo, alterando-se a escala de tempo, percebe-se que o comportamento
sazonal geral é mantido, confirmando que os padrões do perfil de umidade entre os dois
métodos são realmente próximos, mas, principalmente, que a distribuição sazonal do perfil
vertical do vapor d água, mesmo para uma escala temporal maior, se mantém uniforme. É
aparente que independentemente da estação e da técnica empregada, a camada entre 800 e 400
mb, experimenta maior variabilidade. Ao se aproximar da superfície, os valores das taxas de
razão de mistura são maiores e a variabilidade pode ser maior. Entretanto, no que se refere aos
valores médios atuais na baixa atmosfera, há pequena variabilidade e as taxas de variação de
razão de mistura são razoavelmente “constante”, em magnitude, de estação para estação.
Além disso, esse padrão de comportamento relativo à distribuição sazonal do campo de
umidade confirma parcialmente a tendência de homogeneidade referente à distribuição do
campo de vapor d‟água sobre a Amazônia; isto é, a variação típica das camadas é constante ao
longo da região.

36

Resultados

Figura 13 – Coeficiente de variação sazonal dos perfis de razão de mistura
para o período de 2006 a 2008, obtidos por RO GPS. Os perfis representam
a atmosfera dentro de um raio máximo de 450 km, tendo Manaus (03º08' S
e 60º01' O) como centro.
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Figura 14 – Coeficiente de variação sazonal dos perfis de razão de mistura
para o período de 2006 a 2008, obtidos por radiossondagens em Manaus
(03º08' S e 60º01' O).
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Figura 15 – Coeficiente de variação sazonal dos perfis de razão de mistura
para o período 1999 a 2008, obtidos por radiossondagens em Manaus
(03º08' S e 60º01' O).
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4.1.2 Variação Geográfica na Área de Estudo

Os resultados aqui analisados visam evidenciar o comportamento que indica padrões
homogêneos referente ao perfil vertical do vapor d‟água. Para tanto serão comparados perfis
de radiossondagens em Manaus com outros obtidos por RO GPS em distintos pontos sobre a
região estudada. Nesse caso, a variável de interesse é a diferença de razão de mistura como uma
função de distância. Primeiro, em uma análise sazonal simultânea, cada curva representa um

perfil de umidade em lugar diferente, conforme mostrado pelas Figuras 16 a 19. Na seqüência,
serão analisados resultados que descrevem características sazonais em um lugar especifico,
conforme mostrado pelas Figuras 20 a 25. A intenção, nesse último caso, é averiguar se
diferentes estações revelam características diferentes, em termos da homogeneidade espacial e
da distribuição de vapor d‟água. Para selecionar perfis de umidade a partir de RO GPS a uma
dada distância, dividiu-se a região em anéis com raio mínimo de 75 e máximo de 450 km a
partir de Manaus. Cada rádio ocultação que caiu dentro de mais ou menos 6 horas do
lançamento de uma radiossondagem em Manaus, e, ao mesmo tempo, estava numa faixa de
75 km, foi incluída na análise para a correspondente faixa. Os resultados de tais análises são
mostrados nas Figuras 16, 17, 18 e 19, representando as estações: úmida, seca e os respectivos
períodos de transição. Permitindo, assim, verificar a variação sazonal em torno da média, isto é,
a variância normalizada do perfil vertical de umidade sobre a área estudada. A princípio,
obviamente, espera-se que a variância aumente com a distância, ou seja, locais adjacentes
deveriam ter valores próximos e variar semelhantemente. Na camada entre 800 e 500 mb,
realmente, a variabilidade aumentou com a distância, havendo um comportamento consistente
entre as estações. Em alguns casos, a magnitude dessa variação é pequena, um pouco mais de
1,5 g/kg, como ocorreu a 225 quilômetros nessa mesma camada, enquanto em outros, pode
superar 3 g/kg, como a 450 quilômetros. Isso pode sugerir que pontos desta última distância,
podem estar no limite do que se poderia considerar uma região efetivamente homogênea, para
uma média e baixa troposfera. Valores que alcançam magnitude da ordem de 3 g/kg, podem
representar mudanças superiores a 50% em níveis que apresentam maiores discrepâncias,
como foi o caso da camada compreendida entre 700 e 600 mb. Em outros casos, como acima
de 500mb, a variância normalizada mostra-se pequena, sugerindo que nesses níveis há um
padrão de homogeneidade em larga escala para região amazônica. Esse tipo de
comportamento poderia ser atribuído a alguns fenômenos de larga escala, como movimentos
descendentes da célula de Hadley ou de outras oscilações associadas a movimentos
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ascendentes em larga escala tropical. Abaixo de 850 mb, as diferenças observadas são mais
acentuadas, porém, como já foi dito anteriormente, nesses níveis os perfis de RO GPS são
menos confiáveis, e, muito da variância poderia ser atribuída a erros na inferência de perfis
atmosféricos. Portanto, com exceção das variações nas proximidades da superfície, não foram
detectadas mudanças significativas nos demais níveis, quando relacionamos o comportamento
geral dessas figuras nessa escala temporal com as Figuras 16 e 17. Assim, o padrão de
comportamento temporal referente aos perfis verticais sazonais de vapor d‟água ao longo das
Figuras 8 a 19 endossa o comportamento parcial de padrões homogêneos para o campo de
umidade sobre a Amazônia, especialmente para uma área dentro de um raio menor que 300
km de Manaus.
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Figura 16 – Variância normalizada da diferença de razão de mistura como uma
função de distância entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e 60º01' O) e
RO GPS, cujos perfis foram obtidos em raios de 75, 150, 225, 300, 375 e 450
km de Manaus, nas estações úmidas dos anos de 2006 a 2008.
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Figura 17 - Variância normalizada da diferença de razão de mistura como
uma função de distância entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e
60º01' O) e RO GPS, cujos perfis foram obtidos em raios de 75, 150, 225,
300, 375 e 450 km de Manaus, nas estações secas dos anos de 2006 a 2008.
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Figura 18 - Variância normalizada da diferença de razão de mistura como
uma função de distância entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e 60º01'
O) e RO GPS, cujos perfis foram obtidos em raios de 75, 150, 225, 300, 375 e
450 km de Manaus, no período de transição entre as estações úmidas e secas
dos anos de 2006 a 2008.
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Figura 19 – Variância normalizada da diferença de razão de mistura como
uma função de distância entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e
60º01' O) e RO GPS, cujos perfis foram obtidos em raios de 75, 150, 225,
300, 375 e 450 km de Manaus, no período de transição entre as estações
secas e úmidas dos anos de 2006 a 2008.
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As características sazonais em torno da média, estabelecidas pela diferença de razão de
mistura como uma função de distância, são agora analisadas por meio dos perfis ao longo das
Figuras 20 a 25. Na Figura 20, cujos perfis a serem comparados com Manaus foram obtidos a
75 km, observa-se comportamento geral semelhante entre os perfis, com poucas variações em
ambas as estações. A única exceção ocorre na camada compreendida entre 850 e 700 mb,
onde as diferenças mais acentuadas alcançaram, aproximadamente, 2,8 g/kg para o período de
transição seca/úmida e para a estação úmida. Além disso, diferenças menos acentuadas entre
700 e 500 mb, com variações em torno de 1,0 g/kg foram observadas. A 150 km (Figura 21),
as maiores diferenças entre os perfis ocorreram novamente entre 850 e 700 mb, porém, com
menor intensidade, variando cerca de 1,3 g/kg.

A 225 e 300 km, as curvas sazonais

respectivamente mostradas nas figuras 22 e 23, com pouquíssimas exceções, seguem um
padrão vertical geral relativamente semelhante, com variações de menor magnitude. Entre
essas exceções, destacam-se a estação úmida e o período de transição úmida/seca, onde as
diferenças mais acentuadas oscilaram em torno de 0,9 g/kg. A 375 km (Figura 24), com
exceção do comportamento descrito pelos perfis nos níveis próximos a superfície e do perfil
que representa a estação úmida, os demais perfis seguem basicamente um mesmo padrão
vertical. Em relação à estação úmida, as maiores diferenças ocorreram aproximadamente entre
750 e 600 mb, oscilando cerca de 0,8 g/kg. A 450 km (Figura 25), as diferenças entre as
curvas sazonais apresentam-se elevadas em relação ao padrão observado ao longo das Figuras
20 a 24. Isso, muito provavelmente, ocorre pelas características topográficas nesses pontos,
possivelmente por serem regiões montanhosas, distinguindo-os dos demais que se encontram
numa região relativamente homogênea. Ou seja, a essa distância deve haver pontos com
diferentes características topográficas, especialmente ao norte e ao sul do Amazonas. Como
por exemplo, pontos de maiores altitudes nos Planaltos das Guianas e do Mato Grosso. Tais
características tendem a afetar diretamente eventos convectivos, sendo a alta topografia um
elemento a ser considerado na atividade convectiva. As diferenças de razão de mistura,
também se mostram mais acentuadas a esta distância, especialmente na estação úmida.
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Figura 20 – Variância normalizada sazonal da diferença de razão de mistura
como uma função de distância, entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e
60º01' O) e RO GPS a 75 km de Manaus no período de 2006 a 2008.
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Figura 21 – Variância normalizada sazonal da diferença de razão de mistura
como uma função de distância, entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e
60º01' O) e RO GPS a 150 km de Manaus no período de 2006 a 2008.
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Figura 22 – Variância normalizada sazonal da diferença de razão de mistura
como uma função de distância, entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e
60º01' O) e RO GPS a 225 km de Manaus no período de 2006 a 2008.
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Figura 23 – Variância normalizada sazonal da diferença de razão de mistura
como uma função de distância, entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e
60º01' O) e RO GPS a 300 km de Manaus no período de 2006 a 2008.
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Figura 24 – Variância normalizada sazonal da diferença de razão de mistura
como uma função de distância, entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e
60º01' O) e RO GPS a 375 km de Manaus no período de 2006 a 2008.
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Figura 25 – Variância normalizada sazonal da diferença de razão de mistura
como uma função de distância, entre radiossondagens em Manaus (03º08' S e
60º01' O) e RO GPS a 450 km de Manaus no período de 2006 a 2008.
Após as análises a partir das Figuras 20, 21, 22, 23, 24 e 25, as quais descreveram o
comportamento sazonal do perfil vertical do vapor d‟água via razão de mistura como uma
função de distância, observa-se, em características gerais, um padrão de comportamento
semelhante entre essas figuras, mostrando que o vapor d‟água ao longo das estações segue um
padrão de distribuição vertical, não podendo, portanto, ser considerado a principio como
variável. A exceção está entre 850 e 700 mb, aproximadamente, na qual as variações seguem
um padrão razoavelmente diferenciado, mostrando-se sempre mais acentuadas. Essas
características estão em conformidade com as análises ao longo das Figuras 8 a 15 e 16 a 19,
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cujas análises seguem este mesmo comportamento, razão pela qual se entende que a
distribuição de umidade dentro da área estudada parece realmente ser homogênea ao longo de
aproximadamente 300 km. Pela variação que se observa na Figura 25 (a 450 km),
particularmente entre 850 e 700 mb na estação úmida, a região torna-se menos homogênea,
com uma aparentemente fraca correlação entre os fatores que modulam a variabilidade no
campo de umidade.
Em um resumo conciso a respeito das discussões acima, inicialmente foram
comparados perfis de razão de mistura entre radiossondagens e RO GPS, validando os perfis
obtidos por RO GPS e constatando uma variabilidade sazonal relativamente pequena, isto é,
não significativa em relação ao perfil vertical de vapor d‟água entre Manaus e os demais
pontos analisados dentro da área estudada. Esse padrão de comportamento pôde ser
constatado ao longo das Figuras 8 a 11. Em seguida, foram feitas análises sazonais, no mesmo
sentido, para períodos de três e dez anos (Figuras 8, 9 e 12), nas quais foram também
incluídas avaliações sazonais em torno das médias desses perfis para essa última escala
temporal (Figuras 13, 14 e 15), sendo mantido o comportamento inicial, mesmo para uma
escala temporal maior, como pôde ser observado no decorrer das Figuras 8 a 11 e 13 a 15.
Posteriormente, buscou-se um entendimento referente às variações em torno das médias das
diferenças sazonais de razão de mistura como uma função de distância, entre perfis obtidos
pelas radiossondagens com todos os demais obtidos por RO GPS em algum ponto dentro de
um raio máximo de 450 quilômetros a partir de Manaus. Esses últimos resultados indicaram
características homogêneas para o perfil vertical do vapor d‟água (particularmente para região
dentro de um raio de 300 km), constatado pelas Figuras 16, 17, 18 e 19. Por fim, foram feitas
análises sazonais especificas (em pontos eqüidistantes de Manaus) em torno das médias das
diferenças de razão de mistura entre as radiossondagens e cada um dos pontos onde foram
obtidos perfis por RO GPS. Os resultados mostraram um padrão de homogeneidade.
Característica que pôde ser observada no decorrer das figuras 20 a 25, confirmando, portanto,
padrões homogêneos para o perfil vertical de vapor d‟água sobre a Amazônia.
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4.2 Eventos convectivos versus não convectivos
Como ficou subentendido, na seção 2, a convecção é a única fonte de vapor d‟água
para a troposfera superior, e, obviamente, intimamente relacionada à climatologia de vapor de
água acima desenvolvida. A distribuição vertical de vapor de água está relacionada à
estabilidade vertical da atmosfera, suprimindo ou contribuindo com o crescimento da
convecção de nuvens profundas e com a eficiência da precipitação no decorrer de eventos
chuvosos (Fu et al., 1999; Sapucci et al., 2007; Schneider et al., 2006). Estas relações estão
conectadas de forma complexa por vários mecanismos de avaliação (Grabowski e Moncrieff
2004; Horváth e Soden, 2008).
Uma das metas fundamentais deste estudo é tentar entender o que pode ser um fator
significativo no desenvolvimento da convecção profunda. Obviamente, devido ao
envolvimento de complexos mecanismos de avaliação, torna-se difícil identificar os efeitos
que

tem

o

vapor

d‟água

na

estabilidade

termodinâmica

da

atmosfera,

na

formação/durabilidade de nuvens e nos processos de precipitação. Naturalmente, espera-se
poder identificar que níveis verticais da atmosfera parecem está diretamente associados com o
desenvolvimento ou supressão da convecção profunda sobre a região. O conhecimento do
que ocorre nesses níveis pode dar uma idéia sobre quais processos podem ser significativos.
Uma tentativa válida na busca de melhor entender a relação entre o perfil de umidade
e a convecção pode ser feita analisando-se as diferenças entre perfis de umidade obtidos no
decorrer de eventos considerados como convectivos e não convectivos. Em regiões tropicais,
sistemas convectivos com nuvens profundas resultam em baixos valores de temperatura de
brilho. Se eventos convectivos estão ocorrendo em grande parte da região, as temperaturas
médias serão menores. Essas temperaturas médias são, então, utilizadas na identificação de
eventos convectivos e não convectivos.
O comportamento do perfil vertical do vapor d‟água, aqui descrito pela diferença
média de razão de mistura entre eventos avaliados como convectivos e não convectivos num
mesmo período sazonal, de 2006 a 2008, (Figuras 26 a 29), cujas médias foram obtidas a
partir de perfis de umidade de radiossondagens, RO GPS e do AIRS, tende a reforçar os
indícios da relação do campo de umidade com a ocorrência de convecção profunda. Isso
ocorre, sobretudo, pelo que acontece na camada compreendida entre 850 e 700 mb, dado que
a variação se mostra significativa, apenas, aproximadamente abaixo de 700 mb, o que é
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coerente com as características observadas ao longo das análises do item anterior desta
secção. Análises mais detalhadas buscando melhor entendimento do que ocorre especialmente
entre 850 e 700 mb, podem ser feitas, comparando-se as partes dos perfis localizados acima
de 700 mb, onde ocorreram diferenças muito pequenas, com desenvolvimento vertical
praticamente constante, muito próximos de zero, com níveis imediatamente acima da camada
limite, onde as variações são significativamente maiores, alcançando diferença máxima em
torno de 2 g/kg a 850 mb, no período de transição entre as estações seca e úmida. Esse padrão
de comportamento até aqui analisado, deixa indícios cada vez mais fortes, de que há um perfil
completamente distinto entre 850 e 700 mb e os demais níveis. Ajudando a formular uma
idéia geral de quanto do vapor d‟água presente nesses níveis pode ser significativo para a
ocorrência de eventos convectivos e não convectivos, e, ao mesmo tempo, dar indicações da
participação do campo de vapor d‟água relacionado ao controle da convecção no sentido
termodinâmico sobre a Amazônia. Isso pode ser explicado pelo fato de que, abaixo de 850
mb, os níveis de vapor d‟água são sempre elevados, porém, pouco variáveis, enquanto que
entre 850 e 700 mb, conforme observado ao longo das Figuras 8 a 25, são também elevados, e
ao mesmo tempo, relativamente variáveis. No próximo item, serão analisados dados de água
precipitável, especialmente entre 850 a 700 mb, cujos resultados poderão contribuir com um
melhor entendimento da positiva relação entre o vapor d‟água e o que ocorre nessa camada.
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Figura 26 – Diferença média de razão de mistura obtidas a partir de médias
mensuradas em eventos considerados como convectivos e não convectivos,
nas estações úmidas no período de 2006 a 2008. As médias desses eventos
foram geradas a partir de perfis de umidade em conjunto, provenientes de
radiossondagens, RO GPS e do AIRS.
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Figura 27 – Diferença média de razão de mistura obtidas a partir de médias
mensuradas em eventos considerados como convectivos, e não convectivos
nas estações secas no período de 2006 a 2008. As médias desses eventos
foram geradas a partir de perfis de umidade em conjunto, provenientes de
radiossondagens, RO GPS e do AIRS.
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Figura 28 – Diferença média de razão de mistura obtidas a partir de médias
mensuradas em eventos considerados como convectivos e não convectivos nos
períodos de transição da estação úmida para seca, entre 2006 a 2008. As
médias desses eventos foram geradas a partir de perfis de umidade em
conjunto, provenientes de radiossondagens, RO GPS e do AIRS.
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Figura 29 – Diferença média de razão de mistura obtidas a partir de médias
mensuradas em eventos considerados como convectivos e não convectivos nos
períodos de transição da estação seca para úmida, entre 2006 a 2008. As
médias desses eventos foram geradas a partir de perfis de umidade em
conjunto, provenientes de radiossondagens, RO GPS e do AIRS.
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4.3 Água Precipitável
Considerando a relevância da camada compreendida entre 850 e 700 mb,
comportamento que foi observado nos dois últimos itens desta secção, será relevante analisar
a água precipitável baseada em valores médios de razão de mistura obtidos a partir de
radiossondagens entre 2006 e 2008, estabelecendo uma correlação entre a quantidade de água
precipitável e o vapor d‟água, entre a superfície e 950 mb, a superfície e 850 mb e entre 850 e
700 mb, para que se possa conhecer um pouco mais do que ocorre nesses níveis, em
particular, a relevância da camada compreendida entre 850 e 700 mb. Os valores assumidos
por essas correlações corresponderam respectivamente a 0,28, 0,43 e 0,83, mostrando uma
progressão nos valores, significando, portanto, que a camada de maior relevância, com uma
correlação positiva de 83%, parece estar mesmo compreendida entre 850 e 700 mb (Figura
30). Esses resultados estão de acordo com o que foi observado nos itens 4.1 e 4.2 desta
secção, isto é, as figuras do item 4.1 mostraram que, da superfície a aproximadamente 700
mb, há sempre uma quantidade considerável de vapor d‟água, porém, as intensificações na
variabilidade do vapor d‟água ocorreram exatamente entre 850 e 700 mb, e, de forma um
pouco mais moderada, em níveis imediatamente abaixo de 850 mb. Enquanto, que, nos níveis
bem próximos da superfície, a variabilidade pode ser considerada pequena. No item 4.2, foi
mostrado também, que essa camada pode ser significativa na distinção de eventos convectivos
e não convectivos, considerando que o vapor d‟água se mostra relativamente variável apenas
nesses níveis. A camada compreendida entre 700 e 500 mb, também mostra correlação
positiva relativamente alta, cerca de 80% de água precipitável. Isso sugere que a camada entre
850 e 500 mb, determina a maior parte da água precipitável. No entanto, devido ao rápido
decréscimo do vapor d‟água com a altura, a quantidade de vapor d‟água presente nesta
camada é pequena, e, provavelmente, desempenhe um papel pequeno na determinação da
ocorrência, ou não, de eventos convectivos profundos. Desse modo, têm-se evidências para se
supor que o controle de água precipitável ocorra especialmente nesta camada. Além disso,
esses resultados servem de suporte para suposição de que o controle da convecção no sentido
termodinâmico, possa também ocorrer, principalmente, nesses níveis.
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Figura 30 – Dados médios de água precipitável baseados em valores médios
de razão de mistura a partir de perfis provenientes de radiossondagens entre
2006 e 2008.
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4.4 Estabilidade Termodinâmica e Convecção Profunda
A instabilidade termodinâmica desempenha importante papel na convecção profunda.
A instabilidade deve estar presente para que a força flutuante (empuxo) acelere o movimento
vertical de parcelas de ar úmido. A questão a ser considerada é: estará sendo esse um fator
significativo para a ocorrência de eventos convectivos profundos na região? Determinando a
importância da instabilidade convectiva, torna-se possível examinar a CAPE na região de
Manaus, para eventos convectivos e não convectivos. O quanto os valores em Manaus podem
ser representativos? Seria uma discussão a ser considerada. Não obstante, esta é a única fonte
disponível para se medir CAPE na região, sendo, portanto, essas medidas empregadas no
estudo.
Na tabela 2, são mostrados valores de CAPE calculados pseudoadiabaticamente a
partir de valores médios sazonais para eventos convectivos e não convectivos. Uma parcela
na superfície é mais instável (Adams e Souza 2009), sendo assim, usada como representativa
de uma parcela de ar ascendente. Neste sentido, o perfil de umidade anterior é irrelevante a
esta medida de instabilidade, a exceção fica por conta dos efeitos da temperatura virtual.
A partir dos resultados apresentados nas tabelas 2 e 3, fica evidente que não há relação
entre os valores de CAPE e o total de água na coluna. Os valores de CAPE são relativamente
altos, independentes da estação, e, pelo menos teoricamente, a atmosfera amazônica é
instável. Os menores valores de CAPE são vistos na estação úmida, enquanto os maiores na
estação seca. Dessa forma, especulou-se que isso pode ser o resultado de dois fatores: 1)
superfície mais aquecida, devido à maior insolação na estação seca; 2) aquecimento da
troposfera livre no decorrer da ativa e convectiva estação úmida; isto é, o ajuste convectivo
para um perfil de temperatura úmido neutro (Emanuel 1994).
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Tabela 2 – Valores sazonais de CAPE e água precipitável em eventos convectivos e não
convectivos.

Eventos convectivos
Estação

Água precipitável

CAPE

Estação úmida

56,15

883,4

Estação seca

45,91

2146,3

Transição úmida/seca

56,4

1936,5

Transição seca/úmida

53,48

2137,5

Eventos não convectivos
Estação úmida

56,5

1058,2

Estação seca

45,4

2122,2

Transição úmida/seca

50,7

1823,4

Transição seca/úmida

52,3

2563,3

Tabela 3 – Valores de CAPE e água precipitável em eventos convectivos e não convectivos,
combinadas todas as estações.
Eventos
Água precipitável
CAPE
Eventos convectivos

53,29

1551,7

Eventos não convectivos

48,99

1672,5

Estes resultados claramente sugerem que a instabilidade termodinâmica não é um fator
limitante, dado que, esta instabilidade, encontra-se presente em todas as estações e no
decorrer de eventos convectivos e não convectivos. Isso parece afirmar, que a quantidade de
vapor d‟água na baixa e media troposfera, é a variável intimamente relacionada com eventos
convectivos profundos.

4.5 Resumo dos Resultados
1) A área, que encontra-se dentro de um raio de 300 km de Manaus, representa uma
região relativamente homogênea em relação a distribuição vertical de vapor d‟água. A partir
de 450 km há uma variabilidade mais acentuada.
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2) Regionalmente, na baixa e média troposfera (850 a 500 mb), a variabilidade do
vapor d‟água é maior na estação úmida e menor na estação seca.

3) Na camada compreendida entre 850 e 700 mb, a variabilidade do vapor de água é
altamente correlacionada com o total de água precipitável, e, também, responde pela maior
parte da variabilidade entre eventos convectivos e não convectivos, independente da estação.

4) A instabilidade regional média registrada em Manaus sugere que a instabilidade
termodinâmica não é um fator limitante da convecção profunda, mas a disponibilidade de
vapor d‟água na camada compreendida entre 850 e 700 mb.

4.6 Deficiências do Estudo
A identificação de eventos convectivos e não convectivos, a partir de dados do AIRS
na plataforma AQUA é a forma mais adequada? Eventos convectivos e não convectivos
poderiam ser melhores identificados? Imagens do sistema GOES têm melhor resolução
temporal, seriam bem mais adequadas, considerando que estas são feitas a cada 15 minutos. O
AIRS passa sobre a região estudada apenas duas vezes ao dia, cobrindo apenas uma parte da
área. Isso poderia implicar em uma troca na identificação de eventos convectivos e não
convectivos.
Semelhantemente, as análises baseadas em radio ocultações na baixa atmosfera,
devem ser ignoradas, pois, uma das conseqüências seriam resultados finais inconsistentes,
considerando a variabilidade apresentada nas proximidades da superfície. Por esse motivo,
esses valores foram desconsiderados neste estudo. Acima desses níveis, os resultados
mostraram-se

muito

bons,

quando

comparados

com

as

radiossondagens.
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5. CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou um estudo exploratório sobre a relação do perfil vertical do
vapor d‟água com a convecção profunda sobre a Amazônia. Para tanto, fez-se uso de perfis de
vapor d‟água a partir de radiossondagens, de RO GPS e do AIRS na plataforma AQUA. No
caso desse último, fez-se uso também de perfis de temperatura no topo de nuvem. As quais
foram utilizadas na identificação de eventos convectivos e não convectivos. Inicialmente, fezse necessário validar os perfis de vapor d‟água obtidos por RO GPS, considerando que esta é
uma técnica relativamente nova para este tipo de estudo, sobre esta região. Os perfis
mostraram-se consistentes quando comparados à radiossondagens, sendo, portanto,
considerados adequados para serem utilizados no estudo.
Em relação aos fatores que podem ser significativos para ocorrência da convecção
profunda, analisou-se a relação entre o perfil vertical do vapor d‟água e a convecção profunda
na Amazônia. Nesse sentido, os resultados mostraram o domínio do vapor d‟água em ditar
quando a convecção profunda acontece, particularmente, no nível compreendido entre 850 e
700 mb. Isso pode ser explicado pelo fato dessa camada ser muito úmida, implicando em um
menor entranhamento de ar seco para convecção precipitante, o que, a princípio, significa que
a convecção pode alcançar maior desenvolvimento, isto é, a convecção pode chegar a níveis
bem mais altos. Esse resultado encontrado sobre a importância da camada compreendida entre
850 e 700 mb é consistente com os resultados encontrados por Holloway e Neelin (2009)
sobre outra área tropical. Analisou-se também o papel da instabilidade termodinâmica na
ocorrência de convecção profunda, constatando-se que esta parece realmente não ser o fator
mais importante (Zehnder et al., 2009), a partir da consideração de que nesse nível (850 a 700
mb) ocorre uma forte correlação, cerca de 83%, entre a quantidade de água precipitável e o
vapor d‟água. Dessa forma, o “controle” de eventos convectivos parece ocorrer
principalmente nesse nível, e, ao mesmo tempo, (de acordo com o que se observou nos
resultados) fortemente relacionado com vapor d‟água e não com a instabilidade
termodinâmica, como a principio poderia se imaginar. Além disso, o controle sazonal das
chuvas convectivas, isto é, estação úmida versus seca, apresenta-se também fortemente
modulado pela variabilidade do campo de umidade, neste caso, em uma camada mais extensa,
compreendida entre 850 e 500 mb.
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Outro aspecto relevante abordado, diz respeito ao desenvolvimento de um estudo
climatológico sobre a Amazônia, a partir de perfis de radiossondagens e RO GPS, por um
período de 10 anos, sendo 7 desses anos independentes. Os resultados mostraram que o vapor
d‟água apresenta características homogêneas por um raio de quase 400 km a partir de Manaus.
Dadas às deficiências encontradas neste estudo, em particular dados de baixa
resolução temporal utilizados na identificação de eventos convectivos e não convectivos;
pretende-se dar continuidade a estudos nesse sentido, fazendo-se uso de dados de melhor
resolução, afim de que se tenham resultados mais consistentes.
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