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resumo

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a importância relativa das fontes de umi-
dade continental e oceânica, o transporte de umidade e seus impactos na precipitação na
América do Sul, e como a perturbação nas condições de superfície interferem na disponi-
bilidade de umidade para a atmosfera. Dados de Reanálise e simulações realizadas com o
modelo de circulação tropical de quase-equilíbrio (QTCM) foram utilizados para explorar
a resposta da atmosfera às fontes de umidade oceânica e continental para a América do
Sul, e suas respectivas influências nas condições atmosféricas. Condições anômalas po-
sitivas e negativas de TSM foram impostas nas porções norte e sul do oceano Atlântico
Tropical, assim como condições idealizadas de redução da transpiração sobre a área da
floresta Amazônica, e seus resultados foram comparados. De forma geral, o QTCM conse-
guiu representar a distribuição espacial dos máximos de precipitação sobre o continente e
suas variações sazonais, dentre outras características, nos quais tornam o QTCM eficiente
na avaliação de processos físicos de grande escala da região tropical, associados aos pa-
drões oceânicos. Sobre o oceano, a área do ATN, além de ser uma fonte de umidade para
a atmosfera, é um importante e persistente regulador dos padrões de divergência dos ven-
tos em baixos níveis, de tal forma que a perturbação ou o desenvolvimento de anomalias
quentes ou frias em suas águas proporciona impactos importantes sobre a parte norte da
América do Sul, e em setores da Amazônia. A redução da transpiração da floresta Amazô-
nica sugere um impacto mais direto na precipitação, porém o efeito tende a diminuir com
o aumento do estresse da vegetação. A compensação da redução da transpiração pelo
aumento da convergência de umidade foi simulada apenas na estação de inverno austral.

Palavras-chave: Interação oceano-vegetação-atmosfera, Fonte de umidade atmosférica,
Oceano Atlântico Tropical, QTCM, Bacia Amazônica.

viii



abstract

This study aimed to evaluate the relative importance of sources of moisture continental
and oceanic, moisture transportation and its impact on rainfall in South America, and
how the disturbance in surface conditions affect moisture availability to the atmosphere.
Reanalysis of data and simulations with the quasi-equilibrium tropical circulation model
(QTCM) were used to explore the response of the atmosphere to the ocean and continental
sources of moisture to South America, and their influence on atmospheric conditions. Con-
ditions anomalous positive and negative SST were imposed in the northern and southern
portions of the Atlantic Ocean Tropical, as well as idealized conditions of reduced trans-
piration on the area of Amazon rainforest, and their results were compared. Overall the
QTCM could represent the spatial distribution of precipitation maximum on the continent
and their seasonal variations, among other features, in which make efficient QTCM in the
evaluation of large-scale physical processes in the tropical region, associated with ocean
patterns. On the ocean area ATN, besides being a source of moisture to the atmosphere,
is an important and persistent regulator of the wind divergence patterns at low levels,
so that disturbance or the development of hot anomalies or cold in its waters provides
important impacts on the northern part of South America, and the Amazon sectors. The
reduction in Amazon forest transpiration suggests a more direct impact on rainfall, but
the effect tends to decrease with increased stress of vegetation. Compensation reducing
transpiration by increasing the moisture convergence was simulated only in the austral
winter season.

Keyword: Vapor d’água, Fontes de umidade atmosférica, Interação oceano-vegetação-
atmosfera, Variabilidade climática, Bacia Amazônica.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e relevância

Os oceanos são as principais fontes de umidade para a atmosfera e contribuem com

cerca de 90% de toda evaporação do globo. Essa umidade atmosférica é transportada

horizontalmente pelos ventos, muitas vezes atravessando longas distâncias antes de pre-

cipitar em algum lugar. Juntamente com a evaporação oceânica, a evapotranspiração

continental possui uma participação importante no quantitativo da precipitação terrestre

(Gimeno et al., 2012; van der Ent e Savenije, 2013).

Sabe-se que a floresta Amazônica tem um papel fundamental no balanço global de

energia e umidade, devido ao seu ecossistema de floresta e os complexos processos entre a

superfície e a atmosfera. Atua também como importante fontes de calor para a atmosfera

por meio de sua intensa evapotranspiração e consequente liberação de calor latente de

condensação (Marengo, 2006; Satyamurty et al., 2013a).

O retorno de parte da evapotranspiração continental como água precipitada sobre a

mesma área pode ser definida como reciclagem de precipitação (Brubaker et al., 1993). Na

Amazônia, os primeiros estudos sobre reciclagem de água foram conduzidos por Molion

(1975), Lettau et al. (1979) e Shuttleworth (1988), cujas frações estimadas estavam em

torno de 50%. Estudos posteriores, que incluíram em suas estimativas a contribuição do

transporte horizontal de umidade, tais como os estudos desenvolvidos por Eltahir e Bras

(1994), Brubaker et al. (1993), Costa e Foley (1999), Trenberth (1999), Nóbrega et al.

(2005) e Silva (2009), estimaram valores de reciclagem média anual em torno de 10% a

35%, menores que as estimativas iniciais.

Mais tarde, Salati et al. (1979) e Chen (1985) mostraram que a precipitação sobre a

região tropical da América do Sul (AS) não era mantida somente pela evapotranspira-
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ção local, mas, também, tinha uma importante contribuição da convergência do fluxo de

umidade atmosférica, a partir do oceano Atlântico Equatorial, e que era fortemente de-

pendente das condições dos oceanos Atlântico e Pacífico equatoriais, como, por exemplo,

da Temperatura da SUperfície do Mar (TSM).

O papel da TSM no Atlântico Tropical (AT) na variabilidade das chuvas sobre a AS

já foi exaustivamente documentado por Uvo et al. (2000), Fu et al. (2001), Marshall

et al. (2001), Ronchail et al. (2002) e Trenberth et al. (2011), entre outros, que indica-

ram basicamente ser esta influência resultado da migração inter-hemisférica da Zona de

Convergência Intertropical (ZCIT).

Liebmann e Marengo (2001) e Yoon e Zeng (2010) sugeriram que a precipitação na

Amazônia é sensível às variações de escala sazonal, interanual e decadal da TSM no AT.

saty-2013a destaca que as características das chuvas na bacia Amazônica são sensíveis ao

transporte de umidade do oceano Atlântico Tropical Norte (ATN) e Sul (ATS) e dos “rios

aéreos” que atuam como fontes de umidade para a bacia Amazônica.

De maneira semelhante, variações nos padrões de TSM do oceano Pacífico Tropical em

associação ao fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) também interferem nos padrões

de chuva na região Amazônica (Kayano e Moura, 1986; Marengo, 1992), modificando-

os significativamente dependendo da fase da Oscilação Sul (OS) (Kousky et al., 1984;

Ropelewski e Halpert, 1987). Apesar desta área do oceano não ser considerada como

uma fonte significativa de umidade para a região (Gimeno et al., 2010; van der Ent e

Savenije, 2013), alterações nos padrões de TSM geram mudanças na circulação de Walker

e, consequentemente, a precipitação na Amazônia é também alterada.

Estudos recentes sugerem uma nova teoria sobre a importância da floresta Amazônica

para os mecanismos de precipitação, através da sua evapotranspiração, ao defini-la como

a força motriz por trás da precipitação sobre as áreas continentais (Sheil e Murdiyarso,

2009). Essa nova teoria postula que o fluxo de umidade pode ser controlado pelo estado

da cobertura vegetal (Makarieva e Gorshkov, 2007; Goessling e Reick, 2011; Spracklen

et al., 2012).

Os autores da teoria, Makarieva e Gorshkov (2007), explicam que os ecossistemas de
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florestas tropicais têm uma grande escala de influência em virtude de sua elevada evapo-

transpiração. A redução da pressão atmosférica acima das florestas conduz ao transporte

de umidade atmosférica do oceano para o interior do continente, de forma que as florestas

atuam como uma “bomba biótica” controlando a precipitação e consequentemente o clima

da região.

Por outro lado, outros autores (Angelini et al., 2011) questionaram tais resultados,

sugerindo que “[. . . ]a chuva na Amazônia vem principalmente do acoplamento de siste-

mas meteorológicos de grande escala e não é acionada diretamente pela evaporação local ”.

A precipitação é um produto de diferentes escalas de movimentos atmosféricos que vão

desde a escala da bacia até a convecção profunda. Tais autores não apoiam as ideias da

“bomba biótica” propostas por Makarieva e Gorshkov (2007), e afirmam que: “[. . . ]as mu-

danças na precipitação sobre os continentes são um produto de processos complexos apenas

parcialmente influenciados, mas não controlados por fontes locais de água ou vegetação”.

Estas ideias distintas colocam em discussão novas questões científicas além do quanti-

tativo da reciclagem de água local. Apontam a necessidade de identificar as áreas fontes

de umidade atmosférica (se continental, se oceânica), e como potenciais alterações em

suas condições podem impactar o transporte de umidade para o continente. A evapora-

ção sobre o continente e o oceano Atlântico é a principal fonte de vapor d’água para a

atmosfera e é canalizada para a AS. Desta forma, compreender como as características

dos processos convectivos atmosféricos sobre áreas continentais são influenciadas por alte-

rações nas características e distribuições de vegetação sobre o continente, bem como pelas

mudanças nas condições térmicas nos oceanos adjacentes, ainda são questões complexas.

Portanto, entender como as condições sobre o continente e oceanos influenciam a at-

mosfera e o fluxo de umidade levam a várias questões: Como mudanças na intensidade

da evaporação nessas áreas fontes (continental e oceânica) afetarão a distribuição das

chuvas sobre a bacia Amazônica? Como a perturbação dessas fontes de umidade influ-

enciam o transporte realizado pelo escoamento de baixos níveis e como estes mecanismos

se comportam sob condições climáticas anômalas? Qual é o papel das regiões de intensa

evaporação no fornecimento de umidade para a AS?
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1.2 Justificativa

Estudos preveem um aumento na frequência e intensidade de eventos extremos na

Amazônia até o fim do século XXI, que poderão sofrer com condições mais secas, o que

poderá resultar na degradação ambiental (Phillips et al., 2009) e no calapso da floresta se

as projeções se confirmarem (Cox et al., 2000; Betts et al., 2004; Cox et al., 2004).

Tais mudanças tendem a deixar as florestas vulneráveis ao aumento do estresse hídrico,

com grande potencial para alterar o balanço de energia, ciclo biogeoquímico e hidrológico,

induzindo impactos na circulação atmosférica e no transporte de umidade. Mudanças

nesse ecossistema alterariam não somente as condições climáticas locais, ou regionais,

mas também as condições climáticas em outras partes do mundo (Kleidon e Heimann,

2000; Voldoire e Royer, 2004).

Da mesma forma que uma alteração na contribuição do vapor d’água oriundo da

transpiração da floresta pode influenciar a precipitação regional (Zemp et al., 2014), uma

alteração na quantidade de vapor d’água proveniente da evaporação nos oceanos poderá

influenciar na disponibilidade de umidade e, consequentemente, no regime de chuvas em

diversas regiões continentais (van der Ent et al., 2010; Gimeno et al., 2012, 2013).

A atmosfera da região tropical é sensível às condições à superfície, tanto nos oceanos

quanto no continente (Yoon e Zeng, 2010), em que as taxas de evaporação dependem das

condições de temperatura do ar próximo à superfície e da variação do vento. Gimeno et al.

(2012) apontam que alterações dos padrões de circulação podem levar a grandes mudanças

regionais no balanço de umidade e, provavelmente, haverá um impacto significativo sobre

as áreas continentais, que serão mais severamente afetadas por mudanças no campo de

vento associadas a estes diferentes padrões de circulação.

Mudanças na circulação atmosférica induzidas pelo aquecimento global irá redirecionar

a umidade e causar relações fonte-sumidouro de vapor d’água atmosférico diferentes das

conhecidas atualmente. Segundo Gimeno et al. (2012), as regiões continentais que recebem

umidade de apenas uma ou duas áreas fontes (como no caso da bacia Amazônica) podem

ser mais fortemente expostas à mudanças no ciclo da água, do que as regiões que dispõem

de várias áreas fontes de umidade.
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van der Ent et al. (2010) sugerem que a diminuição da evaporação em áreas onde

a reciclagem de umidade continental é elevada, aumentaria as secas em áreas corrente

abaixo do escoamento, onde os valores de precipitação são mais baixos.

Por outro lado, vários estudos destacaram as relações entre as fontes de umidade

terrestres e oceânicas (Savenije, 1995a,b), ou identificaram a contribuição das diferentes

regiões fontes de umidade para a origem da precipitação em uma determinada área (Bosi-

lovich e Chern, 2006; Nieto et al., 2006; Numaguti, 1999; Stohl e James, 2005; Yoshimura

et al., 2004). Entretanto, poucos ou quase nenhum trabalho relata as consequências que

ocorreriam na precipitação se ocorressem impactos nas áreas fontes de umidade e, em

geral, estimam apenas, a reciclagem da precipitação.

Desta maneira, compreender como alterações nas fontes de umidade afetam as con-

dições atmosféricas sobre uma região continental pode fornecer subsídios para o entendi-

mento da variabilidade da precipitação nesta região. Além de avaliar os potenciais impac-

tos que mudanças causadas pelo aquecimento global podem trazer para a disponibilidade

e distribuição de umidade sobre o continente.

1.3 Estrutura do trabalho

Esta dissertação está estruturada em sete seções, incluindo esta seção introdutória,

que apresenta a relevância do trabalho.

A segunda seção relata a revisão bibliográfica sobre o tema discutido.

A terceira seção cita os objetivos deste trabalho.

A quarta seção descreve os dados e a metodologia que foram utilizados.

A quinta seção refere-se aos resultados obtidos com o desenvolvimento deste trabalho

e suas contribuições.

Na sexta seção relata-se as principais discussões sobre os resultados encontrados.

E, finalmente, na sétima seção, as conclusões e sugestões de trabalhos futuros são

apresentados.



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Áreas fontes de umidade para atmosfera

De acordo com van der Ent e Savenije (2013) os processos energéticos intensivos e

complexos que trazem umidade para um determinado local e causam chuva são altamente

heterogêneos no espaço e variáveis no tempo. Por isso saber de onde vem exatamente a

umidade que gera a precipitação é uma questão muito difícil de responder.

Entretanto, a umidade que possibilita disparar a precipitação sobre regiões continen-

tais é oriunda de duas fontes: a primeira é a advecção de vapor d’água, proveniente de

outras regiões através do transporte realizado pela circulação, e, a segunda, é o vapor

d’água local, que é proveniente da evaporação e transpiração à superfície de rios, lagos,

oceanos e vegetação.

Gimeno et al. (2012) mostraram que as principais fontes e sumidouros de vapor d’água

no globo podem ser identificados pelo balanço entre a evapotranspiração e a precipitação

(𝐸 − 𝑃 ). De acordo com os autores, as principais fontes (𝐸 > 𝑃 ) estão localizadas ao

longo dos centros subtropicais de alta evaporação, e os principais sumidouros (𝐸 < 𝑃 )

encontram-se na região da ZCIT e ZCPS (Zona de Convergência do Pacífico Sul) e em

faixas de latitudes médias, onde a convecção de umidade proporciona altas taxas de

precipitação. Adicionalmente, Trenberth et al. (2011) e Gimeno et al. (2012) explicam

que em regiões oceânicas, a taxa de evaporação geralmente excede a taxa de precipitação,

portanto, estas regiões funcionam como fonte, enquanto as áreas continentais atuam como

sumidouros de umidade atmosférica.

Estudos anteriores identificaram os principais meios para o processo de precipitação

em áreas específicas. A principal fonte de umidade para a América do Sul, já discutida

em diversos trabalhos (Savenije, 1995a,b; Bosilovich e Chern, 2006; Gimeno et al., 2010;
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van der Ent et al., 2010; Goessling e Reick, 2011; van der Ent e Savenije, 2013), é o oceano

Atlântico Tropical (Marengo, 1992; Fu et al., 2001; Uvo et al., 2000; Liebmann e Marengo,

2001; Marshall et al., 2001; Ronchail et al., 2002; Yoon e Zeng, 2010; Satyamurty et al.,

2013a). Mas, estudos recentes e do passado continuam a enfatizar o papel das florestas

no fornecimento de umidade para disparar a precipitação sobre as regiões continentais

(Makarieva e Gorshkov, 2007; Angelini et al., 2011; Goessling e Reick, 2011). Desta

maneira, nas próximas seções é apresentado o estado da arte sobre as contribuições das

fonte de umidade para a região considerando o papel do oceano e da floresta Amazônica

nos padrões de precipitação regional, em termos de fonte e sumidouro de umidade.

2.2 Fonte continental

A reciclagem de umidade é muito importante para explicar a precipitação continen-

tal. Molion (1975) e Marques et al. (1977) utilizaram estimativas de evapotranspiração

local, para indicar o papel da floresta Amazônica na reciclagem de umidade, e encon-

traram valores em torno dos 50%, ao considerar que toda a evapotranspiração na bacia

era transformada em precipitação na própria região. Mais tarde, Brubaker et al. (1993),

Eltahir e Bras (1994), Costa e Foley (1999), Trenberth (1999), van der Ent et al. (2010) e

Satyamurty et al. (2013a) utilizando outros métodos, estimaram valores de reciclagem em

torno de 10% a 35%, ao considerar a contribuição do transporte horizontal de umidade a

partir do oceano AT.

De acordo com Brubaker et al. (1993), a contribuição da evapotranspiração na pre-

cipitação continental varia tanto regional quanto sazonalmente. Em seus resultados, os

autores encontraram valores superiores (inferiores) a 30% (15%) no mês de dezembro

(junho). Posteriormente, Eltahir e Bras (1994) mostraram que a umidade gerada pela

evapotranspiração da floresta influencia a precipitação continental, sendo guiada pelos

ventos predominantes na região, fazendo com que a chuva aumente de nordeste para

sudoeste.

Diversos outros trabalhos também avaliaram as características regionais e a variabili-

dade temporal das componentes do balanço hidrológico, bem como, estimaram as taxas
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de reciclagem de umidade (Marengo et al., 1994; Rao et al., 1996; Zeng, 1999; Labraga

et al., 2000; Marengo, 2004, 2005, 2006). Apesar das diferenças nos resultados, associado

ao método aplicado e aos dados utilizados, observou-se que a floresta devolve parte da

umidade recebida por meio da evapotranspiração tornando-se, assim, uma grande con-

tribuinte para a precipitação local, e parte da umidade que não é reciclada localmente é

transportada para o Sul/Sudeste do Brasil (van der Ent et al., 2010).

Já Marengo (2006) enfatizou que a Amazônia constitui uma fonte de umidade para as

regiões da América do Sul subtropical, sendo esta umidade transportada pelos Jatos de

Baixos Níveis (JBN), e com mais intensidade no verão austral. van der Ent et al. (2010)

também mostrou que a umidade é bloqueada pelos Andes fazendo com que o vapor d’água

seja transportado para a região da bacia do rio Prata, contribuindo com cerca de 70%

para a precipitação nessa região.

Nos trabalhos de van der Ent et al. (2010) e van der Ent e Savenije (2011), os autores

indicam que, globalmente, cerca de 40% da precipitação continental se origina da evapo-

ração continental. Em seus trabalhos, os autores identificam as regiões continentais que

são importantes fontes de umidade e aquelas que são fortemente dependentes da recicla-

gem de umidade em outras áreas. De acordo com os autores, a América do Sul mostra

três regiões distintas de reciclagem de umidade: i) a evaporação das Guianas e da região

Amazônica; ii) a reciclagem local a leste dos Andes; e iii) na Patagônia, onde muito pouco

ou nenhuma reciclagem de umidade ocorre (Figura 1).

Figura 1: Razão de reciclagem de precipitação continental média no período de 1999 a 2008.
FONTE: van der Ent et al. (2010).
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Nas áreas com altos valores de razão de reciclagem de precipitação continental1, como

na região central da América do Sul, grande parte (∼ 60%) da precipitação é de origem

continental, com escalas de comprimento com menos de 2000 km, sustentando, assim,

quase toda a precipitação dessa região.

Adicionalmente, os maiores valores de razão de reciclagem de evaporação continental2,

são observados na região nordeste da bacia Amazônica que indica a proporção da água

evaporada que irá cair novamente como precipitação sobre o continente.

Figura 2: Razão de reciclagem de evaporação continental média no período de 1999 a 2008.
FONTE: van der Ent et al. (2010).

Durante muito tempo tem havido um interesse na ligação entre florestas e chuvas.

A localização das florestas em áreas de chuva intensa levou muitos estudiosos a assumi-

rem uma função de causalidade para as florestas (Chikoore e Jury, 2010; Cook et al.,

2011; Goessling e Reick, 2011; Poveda et al., 2011), em vez de apenas uma associação

dependente.

Makarieva e Gorshkov (2007) propuseram uma teoria que postula a existência de um

mecanismo de uma “bomba biótica”, pelo qual as florestas extensas modificam substanci-
1Razão de reciclagem de precipitação continental (𝜌𝑐) é a fração da precipitação que é originada

da evaporação continental. Segundo (van der Ent et al., 2010), a precipitação pode ser dividida em:
𝑃 = 𝑃𝑐+𝑃𝑜, no qual 𝑃𝑐 indica a precipitação que tem origem continental (isto é, evaporou-se a partir de
qualquer área continental), e 𝑃𝑜 é a precipitação que tem origem oceânica (isto é, evaporada do oceano).

Assim, 𝜌𝑐 =
𝑃𝑐

𝑃
.

2Razão de reciclagem de evaporação continental (𝜀𝑐) representa a fração da evaporação que retorna
como precipitação para uma área continental. De acordo com van der Ent et al. (2010), a evaporação
também é consistida por dois componentes: 𝐸 = 𝐸𝑐+𝐸𝑜, em que 𝐸𝑐 é a evaporação terrestre que retorna
como precipitação continental e 𝐸𝑜, a evaporação terrestre que se precipita em um oceano. Desta forma,

𝜀𝑐 =
𝐸𝑐

𝐸
.
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almente a circulação atmosférica em larga escala, de modo a produzir um mecanismo de

retroalimentação positivo. Sua teoria propõe que através de interações com a atmosfera

sobrejacente, as florestas forçam o movimento ascendente do ar e a convergência de umi-

dade, gerando chuvas mais intensas e persistentes, a medida que o ar adentra o interior

do continente até longas distâncias da costa, o que não é observado em áreas que não

existem florestas. A perturbação da massa de vapor d’água na coluna atmosférica, causa

um deslocamento vertical do ar na coluna atmosférica e esse deslocamento vai sendo in-

tensificado contribuindo para que haja um gradiente de pressão. Segundo os autores, a

alta evaporação do dossel mantém uma intensa condensação do vapor d’água sobre o con-

tinente, de tal forma que zonas de baixa pressão são formadas sobre essas regiões fazendo

com que o ar oceânico rico em umidade e, portanto mais pesado, escoe para o interior

do continente. Por outro lado, os autores alertam que uma redução na evapotranspiração

induzida pelo desmatamento enfraqueceria o transporte de umidade da costa para o con-

tinente. Apesar de ser uma teoria controversa, já existem trabalhos que a apoiam, por

exemplo Sheil e Murdiyarso (2009) também concordam que as florestas são a força motriz

por trás da precipitação sobre as áreas continentais. Segundo estes autores, as florestas

atraem a umidade evaporada do oceano para dentro do continente, através do transporte

realizado pelos ventos alísios para gerar as chuvas.

No entanto, a maior parte da evidência científica mostra pouca ou nenhuma relação

entre a presença ou ausência de árvores e a precipitação, concordando somente na ideia

de que a floresta pode gerar uma pequena quantidade de chuva, através da reciclagem

de água pelo processo de evapotranspiração da própria floresta, e mais recentemente pela

sua cotnribuição à formação de núcleos de condensação através da liberação de partículas

biogênicas (Astaxo et al., 2005).

Apesar da importância da floresta na formação de chuvas, ressalta-se que a região

da Ásia, por exemplo, sofreu grandes desmatamentos e hoje não possui tantas árvores

como antigamente, isto é, apresenta baixos valores de evapotranspiração e, apesar disso,

Callaghan e Bonell (2005) comentam que o sistema de monção da Ásia é impulsionado por

mudanças sazonais no gradiente de temperatura continente-oceano, fazendo com que a
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região receba, mesmo assim, grande teor de umidade durante o verão boreal. Nessa mesma

linha, Angelini et al. (2011) enfatizam que embora não haja um acoplamento essencial da

superfície para a atmosfera no ciclo hidrológico, não existe uma relação simples entre o

fornecimento de água a partir da superfície para a atmosfera e o retorno da água para a

superfície sob a forma de chuva.

2.3 Fonte oceânica

Apesar da relativa importância da reciclagem de umidade sobre as áreas continentais,

a maior parte da umidade que gera precipitação sobre o continente tem sua origem nos

oceanos (Oki, 2005; Gimeno et al., 2012; van der Ent e Savenije, 2013).

Vários estudos abordaram a importância do transporte de vapor d’água realizado

pela circulação geral da atmosfera (isto é, associado com os ventos alísios), devido à

retroalimentação oceano-atmosfera e sua influência na variabilidade da precipitação sobre

a região continental da AS (Marengo, 1992; Uvo et al., 2000; Fu et al., 2001; Liebmann e

Marengo, 2001; Marshall et al., 2001; Ronchail et al., 2002; Yoon e Zeng, 2010; Trenberth

et al., 2011; Satyamurty et al., 2013a).

No trabalho conduzido por Satyamurty et al. (2013a), foi avaliado o transporte de

vapor d’água na na Amazônia, e enfatizado que as fontes de umidade para a bacia estão

localizadas no ATN e ATS, nas quais contribuem para o transporte de umidade de leste

para oeste durante todas as estações do ano.

Para investigar o papel do oceano ATN como fonte de umidade para a Amazônia, Gi-

meno et al. (2010, 2012, 2013) mapearam as regiões oceânicas que são fortes fornecedoras

de umidade para o continente utilizando um modelo de transporte lagrangiano, e elegeram

essas regiões com base na alta taxa de evaporação (𝐸 > 750 mm.ano−1). Seus resultados

apontam que o ATN fornece umidade para uma grande área continental, inclusive para

o continente sul-americano durante o inverno boreal, concordando com Drumond et al.

(2014), que também usou um modelo lagrangiano, indicaram que o ATN é a principal

fonte de umidade para a Amazônia, principalmente durante o verão austral, enquanto

que no restante do ano a contribuição do ATS é mais ativa.
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van der Ent e Savenije (2013) avaliaram a correlação da TSM nas áreas fontes de

umidade sobre os oceanos com a precipitação continental. Segundo os autores, uma área

oceânica é considerada fonte de umidade quando, em média, mais de 20% do total de

evaporação e pelo menos 250 mm.ano−1 de evaporação retornam como precipitação sobre

o continente. As áreas fontes encontradas sobre os oceanos foram agrupadas em 15 regiões,

e através de uma análise de rastreamento e identificou-se sobre os continentes as áreas que

sofrem influência e recebem a umidade vinda dos oceanos. A Figura 3 ilustra as principais

regiões fontes de umidade oceânicas encontradas por van der Ent e Savenije (2013), e a

Figura 4 ilustra as áreas continentais influenciadas pelas fontes de umidade oceânicas.

Figura 3: Regiões oceânicas fontes de umidade para precipitação continental, durante o período
1990-2009. FONTE: van der Ent e Savenije (2013).

Figura 4: Áreas influenciadas correspondentes às 15 regiões fontes de umidade oceânicas (Figura
3) durante o período de 1990-2009. Os limites encerram as áreas em que 50% da evaporação
terminam como precipitação. FONTE: van der Ent e Savenije (2013).

Destaca-se na Figura 3 que as áreas norte (ATN) e sul (ATS) do oceano AT (regiões 5 e
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6, respectivamente) são os maiores fornecedores de umidade para o setor norte/nordeste/centro-

oeste da AS. A precipitação gerada sobre o continente é influenciada mais diretamente

pela umidade originada da região 5 na Figura 4, enquanto que a precipitação nas porções

norte e nordeste do Brasil são influenciadas principalmente pela região fonte do ATS (área

6).

Em áreas continentais como a região central da América do Sul, por exemplo, partes

da África Ocidental, no norte da China, Mongólia e Sibéria oriental, recebem umidade

principalmente a partir de fontes de umidade continentais (Figura 4). Outras regiões

(como a Patagônia, a Nova Zelândia, e as pontas do sul da África e Austrália, por exem-

plo) recebem a maior parte da umidade para a precipitação a partir de fontes oceânicas

menores, que não foram identificadas como áreas importantes para o fornecimento de

umidade.

Em sua análise, van der Ent e Savenije (2013) mostraram que várias regiões oceâni-

cas fornecem a umidade necessária para a precipitação continental durante todo o ano,

enquanto outras regiões apresentam um forte padrão sazonal. Para a América do Sul,

enfatizaram a diminuição da contribuição da região fonte de umidade do oceano ATN nos

meses de junho a outubro. E ao analisarem a correlação entre a precipitação continental

e a TSM no ATN, cujo principal efeito estava no aumento da evaporação, a TSM no ATN

pareceu ser de menor influência do que o efeito ENOS. E apesar de seus mapas de correla-

ção (veja Figura 6 do artigo de van der Ent e Savenije (2013)) para a América do Sul nem

sempre mostrar uma clara correlação entre a TSM no ATN e a precipitação continental,

os autores enfatizam que as regiões fonte de umidade globais identificadas fornecem indi-

cações importantes da vulnerabilidade que as áreas de sua influência podem vir a ter sob

condições anômalas de TSM. Desta forma, é necessário verificar como funciona a relação

entre a TSM e a precipitação nestas áreas continentais.

2.4 Eventos extremos na Amazônia

A disponibilidade de água sobre a AS, depende em grande parte do clima (Marengo,

2008). O ciclo anual das chuvas e vazões na região da AS variam entre as bacias hidroló-
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gicas devido a variação espacial e variabilidade interanual (associado à fenômenos como

El Niño, La Niña, ou a variabilidade na TSM do ATN e ATS) acarretando em anomalias

de precipitação consideráveis, como as grandes estiagens ocorridas em 1926, 1983, 1998,

2005 e 2010 (Marengo e Dias, 2006; Marengo et al., 2007, 2008a,b; Zeng et al., 2008; Chen

et al., 2009; Espinoza et al., 2011; Lewis et al., 2011; Marengo et al., 2011), e as grandes

cheias de 2009 e 2012 na Amazônia (Satyamurty et al., 2013b).

A variabilidade da TSM no ATN, por exemplo, foi um dos fatores responsáveis pela

seca intensa de 2005, diferente da maioria das secas relacionadas normalmente ao El Niño

(Marengo et al., 2008b; Zeng et al., 2008). As TSM do ATN apresentava-se anomala-

mente mais quentes, e uma redução na intensidade do transporte de umidade do nordeste

para o sul da Amazônia durante o verão austral, além de um enfraquecimento do movi-

mento ascendente ao longo desta seção da Amazônia, resultou na redução da atividade

convectiva e, portanto, uma diminuição da precipitação. As condições de estiagem foram

intensificadas entre julho e setembro de 2005, quando a umidade caiu muito abaixo da

climatológica e a temperatura do ar mostrou-se 3-5∘C mais quentes. Já em 2010, a seca

foi deflagrada inicialmente por influência do El Niño, no inicio do verão, e posteriormente

se intensificou com o efeito adicional do aquecimento do ATN, na circulação dos ventos

alísios, tornando-se o evento mais intenso já registrado (Espinoza et al., 2011; Lewis et al.,

2011; Marengo et al., 2011).

Essa participação mais frequente do oceano Atlântico em eventos de seca na Amazô-

nia sugere que impactos no fornecimento de umidade e na circulação atmosférica estão

interligados e precisam ser melhor estudados. O uso de modelos climáticos que represen-

tem os mecanismos essenciais e incorporem os processos físicos é uma alternativa para o

entendimento das relações entre o sistema climático regional, o continente e os oceanos.

2.5 A alta previsibilidade climática nos Trópicos

A variabilidade climática (sazonal e interanual) consiste em dois componentes: o com-

ponente de forçamento externo e o de forçamento interno. O primeiro componente é a

resposta à variação lenta das condições de contorno, como a TSM (Shukla, 1998; Ca-
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valcanti et al., 2002; Goddard et al., 2001), gelo do mar, albedo, umidade do solo, e o

forçamento radiativo (Gases do Efeito Estufa - GEE, e concentração de aerossóis). As con-

dições atmosféricas são potencialmente previsíveis a longo prazo (Marengo et al., 2003),

assumindo-se que as próprias forçantes são potencialmente previsíveis (Goddard et al.,

2001). No entanto, mesmo se as anomalias de TSM são previstas sem erro, a evolução

atmosférica associada não pode ser determinada com precisão devido à natureza caótica

da atmosfera (Lorenz, 1973). O componente interno é a variabilidade atmosférica indu-

zida pela dinâmica interna (Koster et al., 2000). Podem ser potencialmente previsíveis

até duas semanas à frente (Lorenz, 1973).

A previsibilidade climática pode ser caracterizada como uma propriedade fundamental

da atmosfera tropical em que sua circulação sazonal em grande escala e a precipitação

são quase completamente determinadas pelas condições de contorno da TSM (Shukla,

1998). Grande parte da habilidade em prever desvios totais sazonais normais ou médios,

tem a sua origem nas condições de contorno que podem influenciar o clima. Estudos vêm

demonstrando que as condições oceânicas e atmosféricas sobre o oceano Atlântico Tropical

(conhecidas como modo gradiente meridional ou dipolo), influenciam significativamente a

variabilidade interanual do clima sobre a região da AS, em especial sobre o NEB (Moura

e Shukla, 1981; Nobre e Shukla, 1996; Koster et al., 2000).

2.6 Aplicações do modelo QTCM: uma breve revisão

O QTCM (Quasi-equilibrium Tropical Circulation Model) (Neelin e Zeng, 2000; Zeng

et al., 2000) é um modelo com acoplamento oceano-continente-atmosfera de complexidade

intermediária, referido como quasi-equilíbrio por fazer uso de aproximações associadas

aos fechamentos termodinâmicos de quasi-equilíbrio (QE) na parametrização convectiva.

Esta hipótese permite que as equações do movimento e a complexidade do modelo sejam

simplificadas, ao mesmo tempo que produz circulações atmosféricas realistas.

O modelo consiste em uma versão global que simula um clima sazonal razoável em

comparação com observações nos trópicos e latitudes médias (Zeng et al., 2000). Diferentes

versões do modelo QTCM têm sido utilizadas em vários estudos climáticos por reter
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as não-linearidades inerentes às equações primitivas e incorporar ainda parametrizações

semelhantes aos encontrados em modelos de circulação geral (MCG), como por exemplo

o regime radiativo, que foi derivado de um esquema de transferência radiativa linearizado

(Chou e Neelin, 1996).

A utilização do QTCM vai além da sua eficiência computacional. Um dos aspectos

mais úteis do modelo é a facilidade de diagnóstico da dinâmica dos trópicos úmidos.

Entre os diversos fenômenos estudados anteriormente com QTCM, podem ser citados:

a variabilidade e climatologia da precipitação na região tropical (Figura 5) (Zeng et al.,

2000); o impacto da variabilidade da TSM sobre a precipitação, como no caso do ENOS

(Figura 6); o estudo das monções Africanas, monções na Índia e as monções asiáticas-

australiana; as remotas teleconexões tropicais (Chiang e Sobel, 2002; Neelin e Su, 2005;

Lintner e Chiang, 2007) e, ainda, impactos do aquecimento global sobre a precipitação

tropical (Neelin et al., 2003; Chou e Neelin, 2004).

Figura 5: Modelo de precipitação média mensal climatológica para o período 1982-1998 (con-
junto de 10 membros); (a) Janeiro e (b) Julho. FONTE: Zeng et al. (2000).

Não obstante, o QTCM fornece uma abordagem de fenômenos tropicais, apesar dos

graus de liberdade verticais limitados, impedindo a consideração de alguns aspectos fun-

damentais do clima tropical. Uma limitação óbvia do QTCM é a falta de um compromisso
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Figura 6: Diferenças na precipitação da composição de ENOS. Três eventos quentes (1986/87,
1991/92, 1994/95) menos três eventos frios (1983/84, 1988/89, 1995/96) (conjunto de 10 mem-
bros). (a) inverno do hemisfério Norte (dezembro-fevereiro), e (b) verão (junho-agosto). Equi-
distância das isolinhas de precipitação 1 mm.dia−1. FONTE: Zeng et al. (2000).

explícito da camada limite atmosférica (CLA) independente da troposfera livre (TL) (So-

bel e Neelin, 2006; Lintner et al., 2012).

Entretanto, Sobel e Neelin (2006), para resolver esta limitação, desenvolveram uma

versão chamada de eixo simétrico, em que o QTCM faz uso das equações da termodinâmica

e do momentum separadas para a CLA e TL (denominado QTCM2), examinando como

a termodinâmica e a dinâmica controlam e contribuem para a intensidade e extensão

meridional de ZCIT. Os autores encontraram que a inclusão da CLA na configuração,

aumenta tanto a amplitude quanto a nitidez de ZCIT. Essa versão do modelo foi utilizada

em diversos estudos recentes para avaliar, por exemplo, os mecanismos de quebra da

simetria e a ocorrência de equilíbrios múltiplos da circulação de Hadley; além de estudos

dos mecanismos de oscilação intrasazonal de monções; bem como seu acoplamento com

as condições à superfície nos oceanos e continentes (Bellon e Sobel, 2008b,a, 2010; Bellon,

2011; Lintner et al., 2012).



3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral:

O objetivo deste trabalho foi avaliar a importância relativa das fontes de umidade para

a precipitação na Amazônia, sob condições anômalas à superfície do oceano Atlântico

Tropical e do continente.

3.2 Objetivos específicos:

Para alcançar o objetivo geral são propostos os seguintes objetivos específicos:

i) Avaliar como os padrões de variabilidade interanual da TSM nas áreas dos oceanos

Atlântico e Pacífico Tropicais influenciam no fluxo de umidade para a Amazônia;

ii) Simular a influência das condições anômalas de TSM nas áreas fontes de umidade

do oceano Atlântico Tropical, no fluxo de umidade para a Amazônia e sua relação

com os padrões anômalos de precipitação;

iii) Simular uma condição idealizada de redução do fluxo de vapor d’água para atmosfera

sobre a Amazônia, e avaliar sua influência no transporte de umidade e precipitação.



4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Dados

Os dados utilizados como forçantes nos experimentos consistiram de campos globais

mensais de TSM reconstruídos de Smith et al. (2007), versão 3, em uma resolução hori-

zontal regular de 2∘, para o período de janeiro de 1950 a dezembro de 2013.

Foram utilizadas também séries temporais mensais de umidade específica (𝑞) (kg/

kg), componentes zonal (𝑢) e meridional (𝑣) do vento (m/s) na superfície do mar, para

o mesmo período, obtidos através do projeto Reanálise do National Center for Environ-

mental Prediction e National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR) (Kalnay

et al., 1996), com espaçamento de grades de 2,5∘ de latitude por 2,5∘ de longitude.

Adicionalmente, foram consideradas séries mensais de precipitação para as áreas con-

tinentais da América do Sul, provenientes da base de dados do Climate Research Unit

(CRU), versão 3.22, com resolução de 0,5∘×0,5∘ (Harris et al., 2014), também para o

período de 1950-2013.

Séries mensais de precipitação para as áreas continentais da América do Sul e oceanos

adjacentes oriundas do Global Precipitation Climatology Project (GPCP) versão 2.2, com

resolução de 2,5∘×2,5∘ (Adler et al., 2003), para o período de 1979 a 2013 , também foram

consideradas.

4.2 Definição das áreas fontes de umidade

A Figura 7 ilustra as áreas selecionadas para a realização dos experimentos, sobre o

oceano ATN e ATS, e sobre a AS considerando a bacia Amazônica. As regiões no AT

foram baseadas na Figura 2 do trabalho de van der Ent e Savenije (2013), cuja localização
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das caixas no ATN e ATS coincidem com as duas regiões de elevados valores de razão de

evaporação continental.

Figura 7: Regiões fontes de umidade sobre os oceanos: ATN (2∘-12∘N, 55∘-35∘W), ATS (4∘-
14∘S, 37∘-17∘W), e sobre a Amazônia: (75∘W-50∘W, 18∘S-4∘N).

4.3 Estudo observacional

4.3.1 Transporte de umidade

De acordo com Marengo (2005), usando o princípio de conservação de umidade, o

balanço de água na atmosfera pode ser expresso sob a forma da equação:

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= −𝑃 + 𝐸 + 𝐶 (1)

em que 𝐶 é a integral vertical da convergência de umidade (que pode ser expressa como

𝐶 = −∇.(𝑞𝑉 ) = −
[︂
𝜕(𝑞𝑢)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑞𝑣)

𝜕𝑦

]︂
; 𝐸 representa o ganho de umidade da atmosfera

por evaporação; 𝑃 representa a perda de umidade da atmosfera por precipitação;
𝑑𝑊

𝑑𝑡
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representa o termo de mudança do estoque de água da atmosfera, que em cálculos para

períodos maiores ou iguais a um mês, pode ser desprezado, pois mudanças na água preci-

pitável atmosférica são muito pequenas em escalas de tempo sazonais (Zeng, 1999). Desta

forma, considerou-se:

∇.(𝑞𝑉 ) = 𝐸 − 𝑃 (2)

Locais onde 𝐸−𝑃 > 0, entende-se que a coluna atmosférica localizada sobre essa área

ganha umidade. Caso 𝐸 − 𝑃 < 0, os valores indicam sumidouros de umidade, ou seja, o

balanço de umidade atmosférica é caracterizado por uma perda de umidade.

4.3.2 Composição dos padrões de TSM

Para verificar as alterações no transporte de umidade sobre a Amazônia, foram selecio-

nados anos caracterizados por extremos de ENOS e anos com ocorrência de um padrão de

Anomalias de TSM (ATSM) no AT, denominado aqui por Modo Meridional do Atlântico

(MMA), usando a técnica de composição conforme Andreoli e Kayano (2007).

Os eventos ENOS foram obtidos a partir dos valores dos índices calculados na região

Niño 3.4 (5∘N-5∘S, 120∘W-170∘W) referida por Trenberth (1997), baseado na climatologia

de 1950-2013. A fim de selecionar um ano inteiro como El Niño ou La Niña, considerou-se

anos em que o limiar de ATSM (isto é, ±0,5∘C) foi excedido um mínimo de cinco vezes

consecutivas. Desta maneira, dezesseis episódios El Niño (1951/52, 1957/58, 1963/64,

1965,66 1968/69, 1972/73, 1982/83, 1986/87, 1987/88, 1991/92, 1994/95, 1997/98, 2002/

03, 2004/05, 2006/07, 2009/10) e treze eventos de La Niña (1954/55, 1955/56, 1984/1985,

1988/1989, 1995/1996, 1998/1999, 1999/2000, 2000/01, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/

11, 2011/12) foram selecionados.

A análise foi realizada em escala mensal, considerando o ciclo anual a partir de Junho

do ano anterior até Maio do ano seguinte (totalizando 12 meses), permitindo identificar

possíveis alterações no transporte de umidade durante os meses que antecedem a época

de máximas precipitações.

O índice de MMA foi calculado aplicando-se o conjunto de dados de TSM mensal re-
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construídas de Smith et al. (2007), para calcular a diferença entre as médias das anomalias

de TSM normalizadas pelos seus desvios padrões nas regiões definidas sobre o oceano ATN

e ATS (Figura 7), de forma que:

i) Índice de ATSM do ATN: 𝐼𝐴𝑇𝑁 =
𝐴𝑇𝑆𝑀𝐴𝑇𝑁 − 𝐴𝑇𝑆𝑀𝐴𝑇𝑁

𝜎𝐴𝑇𝑁

;

ii) Índice de ATSM do ATS: 𝐼𝐴𝑇𝑆 =
𝐴𝑇𝑆𝑀𝐴𝑇𝑆 − 𝐴𝑇𝑆𝑀𝐴𝑇𝑆

𝜎𝐴𝑇𝑆

;

iii) Diferença de ATSM do AT: 𝐷𝐴𝑇 = 𝐼𝐴𝑇𝑁 − 𝐼𝐴𝑇𝑆.

Os anos em que os valores absolutos de MMA, calculados sobre os meses de Fevereiro-

Maio (FMAM) foram superior ao desvio-padrão foram considerados extremos. Episódios

MMA+ são aqui definidos como aqueles que apresentam anomalias de TSM positivas sobre

o Atlântico Norte e negativas sobre o Atlântico Sul. O padrão oposto ocorre durante even-

tos MMA-. Aplicando o mesmo calendário usado para estudar os impactos do ENOS, as

diferenças entre as composições foram calculadas numa escala mensal, considerando o ciclo

anual a partir de Junho, do ano anterior a Maio do ano seguinte. Desta forma, os seguintes

episódios foram selecionados: MMA+ com os anos 1951/52, 1953/54, 1956/57, 1958/59,

1966/67, 1970/71, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1982/83, 1991/92, 1996/97, 2003/04 e

2009/10; e MMA- com os anos 1964/65, 1965/66, 1971,72 1972/73, 1973/74, 1974/75,

1977/78, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1988/ 89, 1993/94, 1994/95, 2008/09.

Adicionalmente, anos em que ocorreram gradiente positivo e negativo no Atlântico

Tropical também foram considerados, com a finalidade de elaborar condições hipotéticas

de um padrão de dipolo do Atlântico. Para selecionar esses casos, utilizou-se a climatologia

mensal do período de 1950 a 2013, removendo-se o ciclo anual e obtendo-se assim, as ATSM

mensais. Nesta análise, o critério de seleção utilizado foi a magnitude das ATSM mensais

superiores a 0,3∘C, persistentes por mais de 12 meses, não necessariamente consecutivas,

desconsiderando anos que pudessem apresentar, simultaneamente, eventos de ENOS no

Pacífico Tropical. Desta forma, selecionou-se o evento cujas ATSM mostraram-se em um

padrão de aquecimento e resfriamento concomitantemente em ambas as regiões norte e

sul do AT, ocorridas durante janeiro a dezembro de 1958. Esse padrão foi representativo

de um padrão de dipolo em ambas as bacias ATN e ATS (Figura 8).
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Esse padrão de temperatura foi ajustado para que o índice de dipolo conforme definido

por Servain (1991) atingisse o valor de 2∘ no momento de maior intensidade das anomalias.

Esse padrão foi utilizado em todos os 10 membros dos experimentos numéricos, em ambas

as bacias norte e sul do AT. O ciclo anual das ATSM idealizadas nas áreas ATN e ATS é

mostrado na Figura 8:

Figura 8: Ciclo anual das anomalias positivas (linha contínua) e negativas (linha tracejada) de
temperatura da superfície do mar (em ∘C), idealizada e imposta nas simulações da perturbação
da fonte de umidade oceânica no QTCM, caracterizando dipolo (positivo e negativo) no AT
(norte e sul).

4.4 Estudo numérico

4.4.1 Descrição do modelo atmosférico

As simulações numéricas foram realizadas utilizando o modelo QTCM (Modelo de Cir-

culação Tropical de Quasi-equilíbrio), considerado como um modelo atmosférico tropical

de complexidade intermediária, no qual as estruturas verticais das variáveis atmosféricas

são projetadas em um conjunto de funções de base (um para cada variável de temperatura

e umidade, e dois para o momentum) para otimizar a representação do modelo de con-

vecção tropical, empregando-se uma discretização vertical, denominada Galerkin (Neelin

e Zeng, 2000).
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As parametrizações físicas incluem um regime radiativo derivado do esquema de trans-

ferência radiativa linear de Chou e Neelin (1996), e inclui retroalimentações radiação-

nuvem para diferentes tipos de nuvens. O modelo calcula a umidade explicitamente utili-

zando o esquema de convecção tipo Betts-Miller (Betts e Miller, 1986), no qual é assumido

que o efeito resultante da convecção profunda é reduzir uma certa medida da Energia Po-

tencial Convectiva Disponível (Convective Available Potential Energy - CAPE). Isso tende

a limitar o perfil de temperatura em grande escala e, por conseguinte, os gradientes de

pressão baroclínicas (Zeng et al., 2000).

O modelo atmosférico é acoplado a um modelo de superfície terrestre de uma camada,

com a umidade do solo interativa, onde os processos de superfície são representados pelo

esquema Simple Land (SLAND). Os fluxos de superfície são parametrizados de acordo

com as fórmulas de transferência de massa de Deardorff (1972), nas quais estão incluídos

os fluxos de momentum, calor sensível e evaporação.

A evaporação tem uma formulação semelhante àquelas representadas nos modelos bi-

ofísicos, com uma resistência da superfície semelhante à resistência estomática combinada

com os efeitos do fechamento dos estômatos em função das condições de umidade do solo.

Esta resistência tem uma dependência simplificada, que aumenta à medida que a umidade

do solo diminui. A umidade do solo interativa (𝑊𝑑) é calculada para uma única camada

de solo que representa a zona de raiz, conduzido pela precipitação (𝑃 ) menos a evaporação

e o escoamento superficial e subsuperficial, de forma que:

𝑑𝑊𝑑

𝑑𝑡
= 𝑃 − 𝐸𝐼 −𝑅𝑠 − 𝐸𝑇 −𝑅𝑔 (3)

em que a evaporação total é dada por:

𝐸 = 𝐸𝐼 + 𝐸𝑇 (4)

No qual 𝐸𝐼 é a perda por interceptação, 𝐸𝑇 é a perda por transpiração, 𝑅𝑠 é o escoamento

superficial e 𝑅𝑔 é o escoamento subsuperficial.

Todos estes processos são parametrizados de uma forma semelhante ao que é usado
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nos mais sofisticados modelos de superfície continental (tal como o esquema de Shut-

tleworth (1988)), porém com aproximações físicas mais simples (Zeng et al., 2000). Já a

transpiração é parametrizada como:

𝐸𝑇 =
𝜌𝑎 [𝑞𝑠𝑎𝑡(𝑇𝑠) − 𝑞𝑎]

(𝑟𝑠 + 𝑟𝑎)
(5)

em que 𝑇𝑠 é a temperatura da superfície, 𝜌𝑎 é a densidade do ar, 𝑞𝑎 é umidade do ar, 𝑞𝑠𝑎𝑡 é

a umidade do ar saturada, 𝑟𝑎 é a resistência aerodinâmica (que depende do comprimento

de rugosidade e velocidade do vento próximo à superfície), e 𝑟𝑠 é a resistência da superfície.

4.4.2 Simulações numéricas

Neste trabalho foi utilizada a versão 2.3 do QTCM contendo as parametrizações físicas,

nas quais está incluso um único modo de convecção profunda na estrutura vertical da

atmosfera (Zeng et al., 2000). Utilizou-se como resolução horizontal uma grade de 5.625∘

de longitude por 3.75∘ de latitude.

Para as simulações numéricas foram consideradas duas etapas: a) experimentos de

referência; e b) experimentos de sensibilidade. Em todos os experimentos estabeleceu-

se uma estratégia de análise estatística por conjunto (“ensemble” médio) considerando a

média de 10 membros em cada experimento, na tentativa de avaliar a incerteza das simu-

lações associada à imperfeição da condição inicial e às deficiências nas parametrizações

físicas do modelo. A necessidade de se considerar simulações por conjunto provém da

natureza caótica da atmosfera.

Para construir o conjunto de 10 estados iniciais para as simulações com o QTCM, foi

realizada uma rodada simples integrada por 10 anos considerando a TSM climatológica.

As condições iniciais foram obtidas do último ano de simulação considerando os 9 dias

que antecederam a data inicial dos experimentos.

a) Experimentos de referência

O modelo QTCM foi integrado para o período de 1950 a 2013, utilizando todas as

parametrizações sobre o continente e sobre o oceano inalteradas e utilizando a TSM ob-
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servada. Com os 10 membros obtidos das simulações determinou-se a média do conjunto

de referência. Na Tabela 2, tem-se um resumo das principais características dos experi-

mentos realizados.

Tabela 2: Características de cada simulação numérica utilizando o modelo QTCM.

Experimento
Integração

[dias]
TSM

(modo no QTCM)
Fluxo de LE

(oceano/continente)
Resistência da

superfície [s.m−1]

REF 23056
a) Observada
(Tempo_real)

Interativo i) 150

F_CONT 3711
a) Climatológica

(Sazonal)
Inalterado/Reduzido

i) 150 (CTR)
ii) 500

iii) 1000
iv) 1500
v) 2000

F_OCEAN 3711

a) Climatológica (CTR)
b) Idealizada

nas áreas fontes
(DPos e DNeg)

Interativo nas
áreas fontes

i) 150

b) Experimentos de sensibilidade

A segunda etapa de simulações consistiu de dois experimentos de sensibilidade, vi-

sando a perturbação nas condições à superfície sobre o oceano e sobre o continente, e sua

influência na disponibilidade de umidade para a atmosfera, em especial sobre a Amazônia.

No experimento denominado “F_CONT”, o fluxo de calor latente (evaporação e trans-

piração) entre o continente e a atmosfera sobre a região da floresta Amazônica foi con-

trolado por uma condição de estresse submetido à resistência da superfície de maneira

progressiva, até que as perdas por fluxo de calor latente fossem reduzidas. Deste modo, a

floresta Amazônica foi mantida em diferentes níveis de estresse, considerando-se distintos

valores de resistência estomática mínima nas simulações: 150, 500, 1000, 1500 e 2000

s.m−1. As simulações com essas mudanças de resistência mínima foram denominadas por

CTR para o valor de referência de 150 s.m−1 e 500, 1000, 1500 e 2000 para os respectivos

valores de resistência estomática mínima de 500, 1000, 1500 e 2000 s.m−1.

Para proceder essas simulações foi definido uma nova classificação do mapa de ve-

getação do modelo QTCM. Duas novas classes foram acrescentadas para considerar ex-
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clusivamente a floresta tropical Amazônica, e incluir a vegetação de caatinga típica do

Nordeste Brasileiro e que não era considerada na versão original do modelo. O mapa de

vegetação para a América do Sul atualizado com essas novas classes é mostrado na Figura

9). A inclusão de uma nova classe no esquema SLAND para representar a floresta tropical

Amazônica foi necessária para que os experimentos de sensibilidade com a alteração da

resistência estomática, abrangessem apenas a região Amazônica, e não impactar todas as

florestas tropicais do globo.

Figura 9: Classes de vegetação utilizadas no QTCM considerando: (a) versão padrão do modelo,
com 4 classes e (b) versão utilizada nas simulações, com 6 classes. Os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5
em cada ponto de grade indicam as classes de oceano, floresta tropical, savana, deserto, floresta
Amazônica e caatinga, respectivamente.

As propriedades da superfície mais importantes do esquema SLAND incluem o albedo



28

da superfície, resistência mínima da superfície, capacidade de armazenamento do solo,

rugosidade da superfície, e índice de área foliar (IAF), conforme listadas na Tabela 3.

Tabela 3: Valores dos parâmetros utilizados no SLAND (valores consolidados a partir dos
esquemas Biosphere-Atmosphere Transfer Scheme - BATS, e o Simple Biosphere 2 scheme -
SIB2 (Sellers et al., 1996).

Parâmetro Oceano
Floresta
Tropical

Savana Deserto
Floresta

Amazônica
Caatinga

Albedo da
superfície

0,07 0,12 0,19 0,3 0,12 0,167919

Resistência
mínima [s.m−1]

- 150 200 200 150 207,74

Capacidade de
armazenamento
do solo [mm]

- 500 400 300 500 50

Rugosidade [m] 0,0024 2,0 0,1 0,05 2,0 0,100132
IAF - 6 3 1 6 1,7

Para a análise dos resultados das simulações foi considerada apenas o último ano de

simulação como representante de uma condição de equilíbrio.

Um terceiro conjunto de experimentos, denominado “F_OCEAN”, considerou as áreas

do ATN e ATS para desenvolver estudos de sensibilidade, em que nestas áreas foram

estabelecidas condições de aquecimento ou resfriamento das águas superficiais, variando

de acordo com o padrão de dipolo positivo ou negativo, segundo a variação das ATSM

definidas no item 4.3.2.

Como condições de contorno impostas às áreas oceânicas do ATN e ATS foram con-

sideradas as anomalias de TSM representativas nas áreas ATN e ATS, enquanto que nas

demais áreas dos oceanos tropicais, a TSM permaneceu na condição climatológica.

Para evitar descontinuidade nas áreas oceânicas que foram submetidas à ATSM do

dipolo, foi aplicada uma suavização em faixas de 4∘ (de latitude e longitude) a partir das

bordas. O campo de TSM imposto nas respectivas áreas oceânicas teve seu valor ajustado

pela seguinte equação:

𝑁𝑇𝑆𝑀(𝜆,𝜑) = 𝑇𝑆𝑀𝑐𝑙𝑖𝑚(𝜆,𝜑) + 𝐶(𝜆,𝜑)𝛿𝑇𝑆𝑀(𝜆,𝜑) (6)

No qual, 𝑁𝑇𝑆𝑀 é a nova TSM imposta nas respectivas áreas do oceano, 𝑇𝑆𝑀𝑐𝑙𝑖𝑚 é a
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climatologia da TSM, e 𝛿𝑇𝑆𝑀(𝜆,𝜑) é a anomalia observada, segundo a condição de dipolo

positivo ou negativo. 𝐶(𝜆,𝜑) é um fator de ajuste que varia de 0 (zero) e 1 (um) nas faixas

da borda onde é aplicada a suavização, cuja equação é dada pela expressão:

𝐶(𝜆,𝜑) =
(𝜑𝑚𝑎𝑥 − 𝜑𝑚𝑖𝑛)

4∘ 𝑗 +
(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝜆𝑚𝑖𝑛)

4∘ 𝑖 (7)

Onde os termos 𝑚𝑎𝑥 e 𝑚𝑖𝑛 referem-se aos valores máximo e mínimo das coordenadas

(latitude e longitude) dos limites das faixas de 4∘; Se 𝐶(𝜆,𝜑) é aplicado na direção zonal,

então i=1 e j=0; Se é na direção meridional, i=0 e j=1.

4.5 Índices estatísticos usados na avaliação dos experimentos nu-

méricos

Na avaliação das simulações de referência com dados observados, assim como nos ex-

perimentos de sensibilidade foram utilizados os seguinte índices estatísticos, representados

pelas equações abaixo, em que 𝑛 é o tamanho da amostra, 𝑀𝑂𝐷 e 𝑂𝐵𝑆 são as médias

das simulações e observações, respectivamente, e 𝑀𝑂𝐷 representa a simulação e 𝑂𝐵𝑆 a

observação da variável meteorológica.

Vale lembrar que se o 𝑣𝑖𝑒𝑠 for positivo, há uma indicação de que o modelo superestime

os dados observados e se o seu valor for negativo, o modelo tende em subestimar os dados

observados. A raiz do erro quadrático médio indica que quanto maior for à proximidade

dos resultados de zero, melhor será a previsão do modelo. Já a correlação indica uma

medida numérica do grau de concordância (similaridade) entre o observado e o simulado,

cujo valor se encontra entre 1 (correlação perfeita e positiva) e -1 (correlação perfeita e

negativa).

i) viés (𝑟):

𝑟 = 𝑀𝑂𝐷 −𝑂𝐵𝑆 (8)

ii) razão de desvio padrão (𝑅𝜎):
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𝑅𝜎 =
𝜎𝑂𝐵𝑆

𝜎𝑀𝑂𝐷

(9)

em que o desvio padrão observado é dado por:

𝜎𝑂𝐵𝑆 =

⎯⎸⎸⎷ 1

𝑛− 1

𝑛∑︁
𝑖=1

(︀
𝑂𝐵𝑆𝑖 −𝑂𝐵𝑆

)︀2 (10)

e o desvio padrão modelado é dado por:

𝜎𝑀𝑂𝐷 =

⎯⎸⎸⎷ 1

𝑛− 1

𝑛∑︁
𝑖=1

(︀
𝑀𝑂𝐷𝑖 −𝑀𝑂𝐷

)︀2 (11)

iii) raiz do erro quadrático médio (𝑅𝐸𝑄𝑀):

𝑅𝐸𝑄𝑀 =

⎯⎸⎸⎷(︃ 1

𝑛

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑀𝑂𝐷𝑖 −𝑂𝐵𝑆𝑖)
2

)︃
(12)

iv) coeficiente de correlação (𝑐𝑐):

𝑐𝑐 =

∑︀𝑛
𝑖=1

(︀
𝑀𝑂𝐷𝑖 −𝑀𝑂𝐷

)︀ (︀
𝑂𝐵𝑆𝑖 −𝑂𝐵𝑆

)︀√︁∑︀𝑛
𝑖=1

(︀
𝑀𝑂𝐷𝑖 −𝑀𝑂𝐷

)︀2∑︀𝑛
𝑖=1

(︀
𝑂𝐵𝑆𝑖 −𝑂𝐵𝑆

)︀2 (13)

v) Teste t-Student :

O teste t-Student foi aplicado com a finalidade de avaliar a significância estatística dos

resultados das simulações numéricas, o teste t-Student (Teste de diferenças entre médias)

foi aplicado ao conjunto de simulações considerando as médias e os desvios padrões dos

membros de cada experimento. A estatística t é dada pela equação abaixo:

𝑡 =
𝜇1 − 𝜇2

𝜎
√︁

1
𝑛1

+ 1
𝑛2

(14)

em que 𝑛1 e 𝑛2 são os tamanhos das amostras analisadas, representando o número de

membros (𝑛1 = 𝑛2 = 10); 𝜇1 e 𝜇2 são as médias dos dados observados e simulados;
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𝜎 é o desvio padrão entre as séries, dado por 𝜎 =

√︃
𝑛1𝑠21 + 𝑛2𝑠22
𝑛1 + 𝑛2 − 2

; e, 𝑠21 e 𝑠22 são as

respectivas variâncias de cada série, dada por 𝑠2 =
(
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑋𝑖 − 𝜇)
2

𝑛− 1
, em que 𝑋 é a variável

de cada membro do conjunto. Os graus de liberdade adotados na distribuição t foram:

𝑛1 + 𝑛2 − 2 = 18. De acordo com esse parâmetro e considerando o nível de significância

igual a 0,5% na distribuição, o valor de 𝑡𝑐 teórico em módulo é | 𝑡𝑐 |= 3,2498.



5 RESULTADOS

5.1 Avaliação da precipitação do modelo QTCM

a) Análise dos padrões climatológicos

Na avaliação do modelo QTCM são utilizados os dados de precipitação observados

(CRU e GPCP) e simulados para os trimestres dezembro-janeiro-fevereiro (DJF), março-

abril-maio (MAM), junho-julho-agosto (JJA) e setembro-outubro-novembro (SON) para

a região da AS (Figura 10).

A AS tropical possui uma dinâmica sazonal na precipitação cujas chuvas no verão

austral (DJF) são mais abundantes, enquanto que durante o inverno austral (JJA) são

mais escassas, devido à variação anual da circulação atmosférica (Fisch et al., 1998).

Particularmente no trimestre DJF, o modelo simula sobre o continente a grande banda

de nebulosidade associada à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) quando se

compara com os dados observados (Figura 10a-c), assim como na porção sobre o oceano,

quando se compara o campo simulado com os dados do GPCP. Grandes núcleos de preci-

pitação são simulados também na região sobre a Amazônia, associada à intensa convecção

e à condensação do ar úmido trazido pelos ventos de leste em associação com a posição

mais ao sul da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Adicionalmente, o modelo

consegue capturar a posição da ZCAS que se extende do continente ao oceano Atlântico

Subtropical, porém a representação da posição da ZCIT não é configurada no AT, isto

é, o QTCM subestima a precipitação na região da ZCIT sobre o oceano (Figura 10a-c).

Sobre a região Nordeste do Brasil (NEB) o modelo simula chuvas acima do observado

durante o verão austral.

O QTCM não representa muito bem a distribuição espacial da precipitação durante o
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Figura 10: Distribuição da precipitação média sazonal (em mm.dia−1): observada do CRU
para o período de 1950 a 2013 (coluna do lado esquerdo), observada do GPCP para o período de
1979 a 2013 (coluna do centro) e simulada pelo QTCM para o período de 1950 a 2013 (coluna
do lado direito).

trimestre MAM. Neste trimestre, a distribuição da precipitação associada à ZCAS já não é

capturada tão bem em comparação aos campos observados (Figura 10d-f). Sobre grande
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parte da AS central e sul, em meados de março e começo de abril, o enfraquecimento

das atividades convectivas sobre a região tropical é representado pelo QTCM. O padrão

simulado das chuvas sobre o NEB, neste trimestre é próximo do observado. Entretanto,

sobre a região Sul e Sudeste do Brasil a precipitação é subestimada pelo modelo (Figura

10f).

Durante o inverno austral (JJA), o centro de máxima precipitação sobre o continente

é deslocado mais para o norte da AS, em concordância com os padrões observados (Fi-

gura 10g-i). Todavia, a precipitação associada a ZCIT nos oceanos AT e Pacífico Tropical

é simulada com menores magnitudes em comparação com os dados GPCP. Simultanea-

mente, sobre a região do Atlântico Subtropical, a precipitação tende a ser enfraquecida no

QTCM nesta estação. É interessante ressaltar que a precipitação sobre a região sudoeste

da AS, composta pelo centro-sul do Chile e extremo oeste da Argentina, influenciada pelo

anticiclone subtropical do Pacífico Sul (ASPS) (Aceituno, 1980) é capturada pelo QTCM

(Figura 10i).

No trimestre SON, tem-se início as maiores precipitações que se propagam rapidamente

para leste e sudeste da Amazônia equatorial, coerente com a climatologia observada.

Contudo, o QTCM simula maiores valores que os observados (Figura 10j-l). Os padrões

de chuva começam a migrar para o hemisfério sul e a formação de sistemas precipitantes

de grande escala são simulados pelo modelo, isto é, o deslocamento meridional da ZCIT é

capturada sobre o oceano, apesar de ser menos intensa. E a distribuição de chuvas sobre

o continente é simulada, indicando o início da estação pré-chuvosa na Amazônia.

Para avaliar a representação da precipitação simulada pelo QTCM de maneira quan-

titativa, foram computados os índices estatísticos (média, desvio padrão, 𝑣𝑖𝑒𝑠, 𝑅𝑀𝑆𝐸 e

𝑐𝑐) para as porções norte (AM_Norte) e sul (AM_Sul) da Amazônia (75∘W-50∘W, 6∘S-

4∘N, e 75∘W-50∘W, 18∘S-6∘N, respectivamente), assim como para toda Amazônia (AM)

durante as estações DJF, MAM, JJA e SON em comparação com os dados CRU e GPCP

(Tabelas 4a-b, 5a-b, 6a-b e 7a-b).

A Figura 11 ilustra o campo espacial do viés da precipitação simulada pelo QTCM,

para a AS, comparada com os campos de precipitação do GPCP, para todas as estações
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Tabela 4: Índices estatísticos computados para o trimestre DJF, comparando-se os dados do
CRU e GPCP com os simulados pelo QTCM.

(a) CRU e QTCM.

AM_Norte AM_Sul AM

𝑃𝐶𝑅𝑈 6,87 8,03 7,49

𝜎𝐶𝑅𝑈 0,88 0,58 0,58

𝑃𝑄𝑇𝐶𝑀 14,12 8,62 11,15

𝜎𝑄𝑇𝐶𝑀 0,48 0,45 0,36

𝑅𝜎 1,83 1,28 1,61

𝑣𝑖𝑒𝑠 7,24 0,61 3,66

𝑅𝑀𝑆𝐸 7,28 0,95 3,70

𝑐𝑐 0,4988 0,0116 0,2844

(b) GPCP e QTCM.

AM_Norte AM_Sul AM

𝑃𝐺𝑃𝐶𝑃 7,37 8,70 8,09

𝜎𝐺𝑃𝐶𝑃 1,09 0,54 0,66

𝑃𝑄𝑇𝐶𝑀 14,12 8,65 11,15

𝜎𝑄𝑇𝐶𝑀 0,64 0,48 0,44

𝑅𝜎 1,70 1,30 1,50

𝑣𝑖𝑒𝑠 6,75 -0,06 3,06

𝑅𝑀𝑆𝐸 6,79 0,72 3,13

𝑐𝑐 0,5082 -0,0131 0,3503

(DJF, MAM, JJA e SON). Durante a estação DJF (Figura 11a) são observados dois

núcleos de precipitação simuladas acima do observado, localizado na porção norte da bacia

Amazônica e NEB, onde as chuvas são superestimadas em até 6 mm.dia−1. O QTCM

também superestima a precipitação na região da ZCAS sobre o oceano. Adicionalmente,

nota-se que o modelo subestima a precipitação na região sudoeste da Amazônia em direção

ao sul do Brasil sobre o continente em até 7 mm.dia−1, enquanto que sobre o oceano

a precipitação é subestimada na região da ZCIT, conforme comentado anteriormente

(Figura 10).

Durante MAM (Figura 11b), a precipitação continua sendo superestimada pelo QTCM,

apresentando, entretanto, valores menores de viés. Na região da ZCIT, o modelo tende a

subestimar ainda mais a precipitação, que a estação anterior.

No trimestre JJA (Figura 11c), as chuvas são subestimadas em grande parte da AS
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Tabela 5: Índices estatísticos computados para o trimestre MAM, comparando-se os dados do
CRU e GPCP com os simulados pelo QTCM.

(a) CRU e QTCM.

AM_Norte AM_Sul AM

𝑃𝐶𝑅𝑈 9,47 5,28 7,21

𝜎𝐶𝑅𝑈 0,94 0,47 0,51

𝑃𝑄𝑇𝐶𝑀 15,35 5,39 9,96

𝜎𝑄𝑇𝐶𝑀 0,54 0,22 0,28

𝑅𝜎 1,74 2,13 1,82

𝑣𝑖𝑒𝑠 5,88 0,12 2,78

𝑅𝑀𝑆𝐸 5,96 0,49 2,83

𝑐.𝑐 0,2818 0,1955 0,1438

(b) GPCP e QTCM.

AM_Norte AM_Sul AM

𝑃𝐺𝑃𝐶𝑃 9,77 5,40 7,43

𝜎𝐺𝑃𝐶𝑃 0,85 0,54 0,51

𝑃𝑄𝑇𝐶𝑀 15,35 5,42 9,98

𝜎𝑄𝑇𝐶𝑀 0,64 0,20 0,31

𝑅𝜎 1,32 2,70 1,65

𝑣𝑖𝑒𝑠 5,58 0,02 2,55

𝑅𝑀𝑆𝐸 5,59 0,58 2,63

𝑐.𝑐 0,3819 -0,0628 0,0856

sobre o continente e sobre o oceano na região da ZCIT. Entretanto, a parte mais ao norte

da AS sobre o continente, a precipitação é superestimada pelo modelo.

Adicionalmente, para a estação SON (Figura 11d), o padrão espacial de superestima-

tiva e subestimativa da precipitação pelo QTCM começa a assemelhar-se ao apresentado

na estação DJF, apresentando, porém, um núcleo de superestimativa mais localizado sobre

a bacia Amazônica.

Na região Amazônica a precipitação é superestimada em cerca de 3 mm.dia−1 durante

o trimestre DJF (Tabela 4a e 4b). Considerando a porção norte e a porção sul separa-

damente, observou-se que na parte norte a precipitação é superestimada em até o dobro

da precipitação (∼7 mm.dia−1) quando comparada com a média de toda a Amazônia,

com uma correlação moderada (𝑐𝑐 = 0,5). Por outro lado, na porção sul, as chuvas são

simuladas com valores mais próximos aos observados, mas neste caso subestimando os va-
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Tabela 6: Índices estatísticos computados para o trimestre JJA, comparando-se os dados do
CRU e GPCP com os simulados pelo QTCM.

(a) CRU e QTCM.

AM_Norte AM_Sul AM

𝑃𝐶𝑅𝑈 6,22 1,02 3,46

𝜎𝐶𝑅𝑈 0,86 0,24 0,39

𝑃𝑄𝑇𝐶𝑀 7,79 0,10 3,63

𝜎𝑄𝑇𝐶𝑀 0,99 0,05 0,47

𝑅𝜎 0,86 4,80 0,82

𝑣𝑖𝑒𝑠 1,45 -0,92 0,18

𝑅𝑀𝑆𝐸 1,72 0,95 0,50

𝑐.𝑐 0,4618 0,1794 0,4136

(b) GPCP e QTCM.

AM_Norte AM_Sul AM

𝑃𝐺𝑃𝐶𝑃 6,18 1,13 3,47

𝜎𝐺𝑃𝐶𝑃 0,58 0,27 0,34

𝑃𝑄𝑇𝐶𝑀 7,65 0,08 3,60

𝜎𝑄𝑇𝐶𝑀 1,06 0,04 0,50

𝑅𝜎 0,54 6,75 0,68

𝑣𝑖𝑒𝑠 1,47 -1,05 0,14

𝑅𝑀𝑆𝐸 1,79 1,08 0,53

𝑐.𝑐 0,4515 -0,1550 0,2650

lores de precipitação se comparado com dados do CRU e GPCP, respectivamente. Nesta

região a correlação espacial é muito fraca (𝑐𝑐 = ±0,01). Tanto na parte norte quanto na

parte sul da Amazônia, os desvios observados são maiores que os desvios simulados nesta

estação, que torna a razão de desvio padrão para toda a região da Amazônia superior a 1,

indicando que a variação da precipitação simulada pelo modelo é menor que a precipitação

observada.

De forma geral, sobre a Amazônia no inverno austral, o modelo conseguiu representar

a precipitação, superestimando em apenas 0,14 e 0,18 mm.dia−1 (comparada ao GPCP -

Tabela 6b, e CRU - Tabela 6a, respectivamente). A correlação entre os dados observados

e simulados durante JJA, em toda Amazônia, mostrou-se de fraca a moderada conside-

rando a comparação com os dois conjuntos de dados observados. O modelo ainda continua

superestimando a chuva na porção norte, enquanto que na porção sul subestima-a. Adici-
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Tabela 7: Índices estatísticos computados para o trimestre SON, comparando-se os dados do
CRU e GPCP com os simulados pelo QTCM.

(a) CRU e QTCM.

AM_Norte AM_Sul AM

𝑃𝐶𝑅𝑈 4,90 4,36 4,60

𝜎𝐶𝑅𝑈 0,58 0,41 0,40

𝑃𝑄𝑇𝐶𝑀 15,25 4,52 9,47

𝜎𝑄𝑇𝐶𝑀 0,48 0,21 0,25

𝑅𝜎 1,20 1,95 1,60

𝑣𝑖𝑒𝑠 10,39 0,15 4,86

𝑅𝑀𝑆𝐸 10,41 0,45 4,87

𝑐.𝑐 0,5367 0,2010 0,4716

(b) GPCP e QTCM.

AM_Norte AM_Sul AM

𝑃𝐺𝑃𝐶𝑃 5,21 4,62 4,87

𝜎𝐺𝑃𝐶𝑃 0,57 0,38 0,38

𝑃𝑄𝑇𝐶𝑀 15,31 4,49 9,48

𝜎𝑄𝑇𝐶𝑀 0,54 0,19 0,26

𝑅𝜎 1,05 2,00 1,46

𝑣𝑖𝑒𝑠 10,10 -0,13 4,61

𝑅𝑀𝑆𝐸 10,16 0,41 4,62

𝑐.𝑐 0,5590 0,1643 0,4671

onalmente, a precipitação observada e simulada estão mais correlacionadas na parte norte

da Amazônia do que na parte sul, onde novamente, observou-se fraca correlação e com

sinal oposto.

Entretanto, nota-se que a chuva simulada nesta estação apresentou maiores desvios

com relação a média na porção norte e em toda a região Amazônica. Na porção sul,

contudo, os altos valores de 𝑅𝜎 indicam que a precipitação simulada pelo QTCM não

apresentou desvios muito grandes, se comparados às observações.

Os índices estatísticos computados para o outono (Tabelas 5a e 5b) e a primavera

austral (Tabelas 7a e 7b) sugerem que as variáveis estão mais correlacionadas (𝑐𝑐 ≃ 0,5)

para toda a Amazônia. As precipitações simuladas apresentaram menores desvios com

relação à média em todas as áreas consideradas. Adicionalmente, a precipitação simulada

na parte norte da bacia foi superestimada em até 5 mm.dia−1 no trimestre MAM, e em
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Figura 11: Viés da precipitação simulada pelo QTCM (em mm.dia−1), para o período de 1979
a 2013, durante: (a) DJF, (b) MAM, (c) JJA (d) SON.

até 10 mm.dia−1 no trimestre SON. Enquanto que na porção sul, o 𝑣𝑖𝑒𝑠 não passou de

0,2 mm.dia−1 para ambas as estações MAM e SON.

De forma geral, o QTCM conseguiu representar a distribuição espacial dos máximos

de precipitação sobre o continente e seus deslocamentos sazonais. Embora superestime

a precipitação na parte norte da Amazônia e não capture bem a ZCIT sobre o AT,

o QTCM mostra habilidade em capturar os padrões sazonais médios climatológicos da

precipitação sobre a Amazônia, apresentando valores mínimos de 𝑅𝑆𝑀𝐸 de 0,5 mm.dia−1

(3 mm.dia−1) na estação JJA (DJF) e para as estações de MAM (SON) apresentou valores

de 𝑅𝑀𝑆𝐸 ∼2 mm.dia−1 (∼4 mm.dia−1), respectivamente.

Apesar dessas limitações e sua relativa simplicidade, o QTCM mostra-se eficiente na

avaliação de processos físicos chave, envolvendo o clima da região tropical e sua associação

com os padrões oceânicos. É por essa característica que propõe-se este estudo utilizando

o modelo QTCM.
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b) Análise dos padrões de variabilidade interanual

O fenômeno ENOS sobre o Pacífico Equatorial modula uma grande parte da variabili-

dade interanual do clima sobre a AS. A combinação das circulações atmosféricas anômalas

induzidas pelas distribuições espaciais de TSM sobre os oceanos Pacífico Equatorial, as-

sim como sobre o AT, afetam, por exemplo, o posicionamento latitudinal da ZCIT sobre

o Atlântico, impactando a distribuição das chuvas sobre a bacia do Atlântico e norte da

AS (Nobre e Shukla, 1996).

A Figura 12 ilustra os campos da diferença de precipitação do GPCP entre eventos

El Niño (quentes) e La Niña (frios), ocorridos durante o período de 1979 a 2013, para as

estações DJF, MAM, JJA e SON.

Durante o trimestre DJF (Figura 12a), observam-se anomalias positivas na região sobre

o Pacífico Equatorial atingindo valores de até 5 mm.dia−1. Adicionalmente, anomalias

positivas também podem ser observadas sobre o sul da AS, principalmente na região

sul do Brasil, com anomalias em torno de 2,5 mm.dia−1. Sobre grande parte da AS, nas

regiões norte, nordeste e sudeste do Brasil, por outro lado, os efeitos dos fenômenos ENOS

nos campos de anomalias de precipitação, mostram-se com sinais contrários e de menores

magnitudes, apresentando anomalias de até -2 mm.dia−1, configurando uma redução das

chuvas nas regiões da ZCAS, e ZCIT sobre o continente e AT.

No trimestre MAM (Figura 12b), a configuração da distribuição de anomalias de

precipitação sobre o Pacífico Equatorial mostra-se mais concentrada na porção oeste do

oceano e com maior extensão espacial. Sobre o continente, na AS, o padrão de anomalias

é modificado, apresentando agora anomalias negativas somente na parte norte da AS e

sudeste do Brasil, enquanto que nas porções sul do Brasil e sul do NEB um padrão de

anomalias positivas é configurado.

Em JJA (Figura 12c) observam-se anomalias positivas em grande parte do Pacífico

Equatorial, atigindo valores de até 3 mm.dia−1, isto é, com menores magnitudes que as

estações anteriores. Sobre a AS, o padrão de anomalias observado são apresentados de

modo menos intenso (com anomalias de -0,5 mm.dia−1) sobre todo o continente.

Durante o trimestre SON (Figura 12d), as anomalias positivas sobre o Pacífico apresentam-
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Figura 12: Campos da diferença de precipitação média sazonal (em mm.dia−1) entre eventos
quentes e frios de ENOS ocorridos entre 1979-2013, observada do GPCP para: (a) DJF; (b)
MAM; (c) JJA; e (d) SON.
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se menos intensas e com maior extensão espacial, principalmente sobre a porção oeste do

oceano. Na região continental da AS, o padrão de anomalias é mantido, comparando-se

ao do trimestre anterior, diferenciando-se apenas na parte norte da Amazônia e sudeste

do Brasil, onde anomalias negativas foram observadas.

A Figura 13 ilustra os campos da diferença de precipitação entre eventos El Niño

(quentes) e La Niña (frios), ocorridos durante o período de 1979 a 2013, simulada pelo

QTCM para as estações DJF, MAM, JJA e SON. Durante o trimestre DJF (Figura

13a), o QTCM sugere anomalias positivas na região sobre o Pacífico Equatorial atingindo

valores maiores que 5 mm.dia−1, mais localizadas na porção central e oeste do oceano.

Anomalias positivas também podem ser notadas agora sobre o continente da AS, cujas

porções à oeste e sudoeste da Amazônia apresentam valores em torno de 2,5 mm.dia−1.

Entretanto, sobre as porções leste da Amazônia e NEB os efeitos dos fenômenos ENOS

nos campos de anomalias de precipitação mostram-se com sinais contrários (-2 mm.dia−1)

apenas nessas regiões e, adicionalmente, configurando uma redução das chuvas na região

da ZCIT sobre o oceano AT.

Em MAM (Figura 13b), a configuração da distribuição de anomalias de precipitação

sobre o Pacífico Equatorial mostra-se com menores magnitudes em comparação com o

trimestre anterior simulado pelo QTCM. Sobre o continente da AS, o padrão de ano-

malias negativas, entretanto, é confinado à região do litoral norte, NEB e sul do Brasil,

diferenciando-se do padrão observado pelo GPCP durante esta estação.

No trimestre JJA (Figura 13c) observam-se ainda anomalias positivas em grande parte

do Pacífico Equatorial, atigindo valores de até 5 mm.dia−1. Sobre grande parte do conti-

nente da AS, o padrão de anomalias simulado são apresentados de modo menos intenso,

aproximando-se do padrão observado pelo GPCP durante este trimestre, porém configu-

rando reduções na região da ZCIT, desde a parte norte da AS até o oceano AT.

Para o trimestre SON (Figura 12d) o QTCM sugere anomalias positivas menos inten-

sas sobre o Pacífico Tropical (em torno de 3 mm.dia−1) e com menor extensão espacial,

estabelecido sobre a porção oeste do oceano. O padrão de anomalias é mantido sobre o

continente, comparado ao do trimestre anterior, apresentando somente anomalias negati-
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Figura 13: Campos da diferença de precipitação média sazonal (em mm.dia−1) entre eventos
quentes e frios de ENOS ocorridos entre 1979-2013, simulada pelo QTCM para: (a) DJF; (b)
MAM; (c) JJA; e (d) SON.
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vas (-0,5 mm.dia−1) na parte central da Amazônia em direção ao NEB.

De forma geral, o QTCM mostra-se capaz de representar consideravelmente a variabili-

dade interanual da precipitação em relação aos fenômenos de grande escala em associação

com as condições oceânicas, tais como o ENOS, conforme apontado por Zeng et al. (2000),

e que aqui foi reforçado neste estudo utilizando um maior número de eventos ENOS.

5.2 Divergência do fluxo de umidade no oceano e continente em

condições de ENOS e MMA

5.2.1 Dados de Reanálise

Alguns autores têm estudado a influência do AT sobre a precipitação na AS, indicando

suas potenciais contribuições no fornecimento de umidade para a região continental (Ma-

rengo, 1992; Uvo et al., 2000; Fu et al., 2001; Liebmann e Marengo, 2001; Marshall et al.,

2001; Ronchail et al., 2002; Drumond et al., 2008; Gimeno et al., 2010; Yoon e Zeng, 2010;

Trenberth et al., 2011; Gimeno et al., 2012, 2013; Satyamurty et al., 2013a; van der Ent

e Savenije, 2013; Drumond et al., 2014), porém sem ressaltar o quanto a disponibilidade

de água para atmosfera é impactada nesta áreas oceânicas.

Neste sentido foi analisado o ciclo sazonal da divergência do fluxo de umidade, do-

ravante chamada de DFU, sobre as regiões definidas no oceano AT e continente da AS,

em especial sobre a Amazônia. Para isso, calculou-se o fluxo de umidade integrado da

superfície até 300 mb sobre as áreas definidas na seção 4.2, aplicando-se o modelo de caixa

conforme Satyamurty et al. (2013a), utilizando os dados da Reanálise.

a) Divergência do fluxo de umidade sobre o oceano

O comportamento do ciclo sazonal da divergência do fluxo de umidade (DFU) sobre

as áreas oceânicas (ATN e ATS), que são fontes de umidade para a atmosfera, é analisado

considerando condições de ENOS e MMA (Figura 14a e 14b).

Observa-se na média climatológica que o ATN (linha contínua preta) atua como fonte

de umidade para a atmosfera (∇.(𝑞𝑉 ) > 0) no período de dezembro a abril, considerando
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Figura 14: Ciclo anual da divergência do fluxo de umidade (em mm.dia−1) sobre o ATN (linha
contínua) e ATS (linha pontilhada), em: (a) condições de ENOS e (b) condições de MMA. Linhas
pretas representam os valores médios, enquanto que as linhas em rosa e verde, representam a
média da composição dos eventos El Niño e MMA+, e La Niña e MMA-, respectivamente.

tanto os eventos de ENOS (El Niño e La Niña), quanto os modos meridionais positivo

e negativo no Atlântico (MMA+ e MMA-), com valores de máxima DFU nos meses de

janeiro e fevereiro (Figura 14a e 14b). No decorrer do inverno austral até meados de

novembro, essa área sobre o oceano apresenta-se como sumidouro de umidade (∇.(𝑞𝑉 ) <

0).

A contribuição climatológica do ATS (linha pontilhada preta) ocorre durante quase

todo o ano e atinge o seu máximo durante a transição do inverno para a primavera austral,

particularmente nos meses de agosto e setembro, quando a DFU sobre o ATS é maior.

Durante o verão austral, a DFU sobre o ATS diminui, até tornar-se negativa no mês de

março.

A DFU sobre o ATN sofre influência durante eventos de El Niño e La Niña princi-

palmente durante os meses de novembro a março (Figura 14a). Durante eventos de El

Niño (linha contínua rosa), o ATN tem sua atuação como fonte de umidade enfraquecida

e restrita à meados do mês de novembro a maio, enquanto que durante eventos de La

Niña a DFU é ainda mais enfraquecida e reduzida para meados do mês de dezembro a

maio.

Na área do ATS os impactos do El Niño e La Niña na DFU são similares no período
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de junho a novembro, porém no restante dos meses de dezembro a abril, a DFU tende a

ser fortalecida durante eventos frios de ENOS.

A variação do ciclo sazonal da DFU nas áreas ATN e ATS nos eventos de MMA+

e MMA- é apresentada na Figura 14b. Nestes eventos, a maior sensibilidade da DFU

ocorre entre os meses de janeiro a maio. No ATN, condições de MMA+ desfavorece a

disponibilidade de umidade para a atmosfera através da redução da DFU, enquanto que o

MMA- intensifica a condição de fonte de umidade dessa área, favorecendo o aumento da

DFU, apesar de ambos conduzirem a menores DFU, quando comparados à climatologia.

Na área do ATS ocorre exatamente o inverso do verificado na área ATN, porém esse

impacto tem implicações menores, pois ocorre no período em que o ATS atua como menos

fonte de umidade, isto é, menores valores de DFU durante os meses de janeiro a maio.

Nos outros meses do ano, os impactos das condições de MMA (positivo e negativo) são

pequenas e similares ao padrão apresentado em condições de ENOS.

b) Divergência do fluxo de umidade sobre o continente

Os impactos das condições de ENOS e MMA na CFU para a Amazônia são mostrados

nas Figuras 15a e 15b.

Figura 15: Ciclo anual da divergência do fluxo de umidade (em mm.dia−1) sobre Amazônia
(linha contínua) e suas porções norte (linha tracejada) e sul (linha pontilhada), em: (a) condições
de ENOS e (b) condições de MMA. Linhas pretas representam os valores médios, enquanto que
as linhas em rosa e verde, representam a média da composição dos eventos El Niño e MMA+, e
La Niña e MMA-, respectivamente.
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Ao analisar o ciclo anual da divergência do fluxo de umidade sobre o continente,

observa-se que em média na Amazônia (linha contínua preta), durante os meses de no-

vembro a maio, a região apresenta uma forte convergência de fluxo de umidade (daqui por

diante chamada de CFU), enquanto que durante os meses de junho a agosto, esse padrão

é enfraquecido (Figuras 15a e 15b).

A variação do ciclo sazonal da CFU associada à eventos ENOS, mostra que, em mé-

dia sobre a área da bacia Amazônica, a convergência sofre uma redução na magnitude

entre junho e março, na ocorrência de El Niño (linha contínua rosa), enquanto durante o

evento La Niña (linha contínua verde) ocorre uma intensificação da CFU, principalmente

nos meses de novembro a maio (Figura 15a), quando comparados à climatologia (linha

contínua preta).

Os impactos das condições de MMA na CFU para a Amazônia são mostrados na

Figura 15b, que apresenta o ciclo sazonal da CFU durante eventos MMA+ e MMA-

. Nestes eventos ocorre uma menor variação da CFU, quando comparados aos eventos

ENOS. Mesmo pequena, a variação tende a ser alterada entre as condições de MMA+ e

MMA- ao londo do ciclo sazonal. Por exemplo, durante os meses de novembro a fevereiro,

condições de MMA+ (linha contínua rosa) a CFU é enfraquecida, e em junho, julho e

agosto, durante MMA- (linha contínua verde) tende a ser fortalecida.

Vale ressaltar que foi assumido aqui que o conteúdo de umidade atmosférica perma-

neceu constante em todos os experimentos, o que equivale a considerar que a divergência

de umidade é igual à diferença entre a evaporação e a precipitação (referida como 𝐸−𝑃 ).

5.2.2 Simulações do QTCM

Esse trabalho propôs o uso do modelo QTCM para avaliar como a influência das

condições de TSM no AT afeta a disponibilidade de umidade para a atmosfera a partir

destas áreas fontes. Antes disso é preciso verificar a habilidade deste modelo em reproduzir

os padrões sazonais da DFU nas áreas oceânicas, assim como no continente da AS, em

especial sobre a Amazônia.

Para essa análise, considerou-se a média do conjunto das 10 simulações realizadas com
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o modelo QTCM para o período de 1950 a 2013, forçando o modelo com os campos globais

de TSM observada, cujos campos de precipitação foram analisadas na seção 5.1. A DFU

foi estimada aplicando-se a aproximação dada pela equação 2, em que a DFU é igual a

diferença entre evaporação e precipitação, ou seja, 𝐸 − 𝑃 , referida daqui por diante mais

sinteticamente, EP.

De maneira análoga ao que foi feito com os dados de Reanálise, a série mensal dos

dados de EP do QTCM foi analisada considerando as áreas do ATN e ATS, para o oceano,

e da Amazônia para o continente, considerando a composição de anos de eventos El Niño

e La Niña, assim como de eventos MMA+ e MMA-. Os resultados de EP da composição

de cada evento e o comportamento ao longo do ciclo sazonal para cada área do oceano e

continente são mostrados nas Figuras 16 e 17.

a) Divergência do fluxo de umidade sobre o oceano simulado pelo QTCM

Verifica-se que o padrão do ciclo sazonal de EP calculado utilizando os dados do QTCM

para as composições dos eventos de ENOS e MMA é bastante semelhante ao padrão de

DFU estimado utilizando os dados de Reanálise do NCEP para as duas áreas do oceano

AT (Figura 16).

Figura 16: Ciclo anual de EP (em mm.dia−1) sobre o ATN (linha contínua) e ATS (linha
pontilhada), em: (a) episódios ENOS e (b) episódios MMA. Linhas pretas representam os valores
médios, enquanto que as linhas em rosa e verde, representam a média da composição dos eventos
El Niño e MMA+, e La Niña e MMA-, respectivamente.
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Em termos de magnitude, os valores são um pouco mais elevados quando compara-

dos com as estimativas da Reanálise. Isso é resultado da subestimativa da precipitação

sobre as áreas do oceano AT pelo QTCM (Figura 11), provocado pela subestimativa da

precipitação na região do AT em JJA (Figura 11c) fazendo com que EP seja mais positiva.

Para o QTCM, o ATN atua como fonte de umidade para a atmosfera de meados de

novembro a maio, com máxima DFU entre janeiro e fevereiro (linha contínua preta). De

maneira similar ao verificado na DFU estimada com os dados da Reanálise, eventos de El

Niño (linha contínua rosa) e La Niña (linha contínua verde) enfraquecem a DFU, sendo

mais impactadas em eventos La Niña. No período de junho a outubro, a DFU nesta área

do oceano mostra maior sensibilidade (Figura 16a).

Na área do ATS (linha pontilhada preta), o ciclo sazonal da DFU é um pouco diferente

da Reanálise. Os maiores valores de divergência de fluxo de umidade são simulados entre

junho e outubro, com mínimo em fevereiro. Em termos de magnitude, a DFU simulada

pelo QTCM apresenta valores positivos de EP ao longo do ano, diferenciando-se do padrão

da Reanálise, cujos valores da DFU tornaram-se negativas nos meses de fevereiro a maio.

A influência do ENOS se dá durante o verão austral, com a DFU fortalecida durante

eventos de El Niño (linha pontilhada rosa) e enfraquecida durante eventos de La Niña

(linha pontilhada verde) na região do ATS (Figura 16a), enquanto sobre o ATN, as maiores

influências do ENOS são notadas durante o inverno austral, em que eventos frios (quentes)

do ENOS promovem fortalecimento (enfraquecimento) da DFU.

No caso dos eventos MMA, a divergência de fluxo de umidade nas áreas do ATN e

ATS são semelhantes aos simulados para eventos ENOS, tanto em termos de magnitude

como no comportamento sazonal, porém apresentando menor sensibilidade (Figura 16b).

b) Convergência do fluxo de umidade sobre o continente simulado pelo QTCM

De maneira semelhante foram analisadas as médias mensais de EP calculadas sobre a

Amazônia, segundo o QTCM, considerando anos de ENOS (Figura 17a) e MMA (Figura

17b).
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Figura 17: Ciclo anual da divergência do fluxo de umidade (em mm.dia−1) sobre Amazônia
(linha contínua), em: (a) condições de ENOS e (b) condições de MMA. Linhas pretas representam
os valores médios, enquanto que as linhas em rosa e verde, representam a média da composição
dos eventos El Niño e MMA+, e La Niña e MMA-, respectivamente.

Na média sobre a Amazônia (linha contínua preta) o modelo mostra que, durante todo

o ano, a DFU comporta-se como sumidouro de umidade (EP< 0), recebendo máximas

contribuições do ATN no mês de fevereiro e do ATS em julho. A maior influência no

fornecimento de umidade oriunda dos oceanos se dá nos meses de junho a outubro para

condições de ENOS (Figura 17a).

O QTCM também mostra que durante o período de JJA, na Amazônia prevalece a

condição de fonte de umidade (EP tende à valores positivos), semelhante aos resultados da

Reanálise. Adicionalmente, verifica-se que este período, onde são observados os maiores

valores de EP sobre o ATS, não garante contribuições de umidade consideráveis para a

Amazônia, indicando que essa região contribui como fonte de umidade para outras regiões

do continente (van der Ent et al., 2010; van der Ent e Savenije, 2011, 2013).

Na comparação entre os resultados da DFU da Reanálise e do QTCM sobre as áreas do

oceano AT, os padrões sazonais, magnitude e sensibilidade ao ENOS e MMA, mostram-se

bastante semelhantes entre si, apesar do efeitos dos erros sistemáticos na precipitação

gerada pelo modelo.

No continente os resultados são um pouco diferentes na variação sazonal da divergência

do fluxo de umidade, e na diferença entre os dados da Reanálise e do modelo sobre a

Amazônia. Neste caso, essa maior diferença é reflexo da superestimativa da precipitação
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do QTCM sobre a Amazônia, o que explica o máximo secundário da convergência de

umidade sobre a região entre os meses de setembro e novembro.

5.3 Perturbação nas áreas fonte de umidade para atmosfera

5.3.1 Oceano Atlântico Tropical

Nas regiões fonte de umidade para atmosfera sobre o oceano AT, um dos principais

mecanismos que regula a variabilidade oceano-atmosfera é o modo de Dipolo da TSM e

que, preferencialmente, ocorre durante os meses do outono austral (Moura e Shukla, 1981;

Nobre e Shukla, 1996).

O gradiente de temperatura estabelecido entre os hemisférios, dispara padrões anô-

malos de vento e pressão à superfície, que alteram a intensidade e migração norte-sul da

ZCIT sobre o AT, influenciando o padrão de precipitação no norte e leste da Amazônia e

NEB (Nobre e Shukla, 1996).

Aqui é proposto o uso do modelo QTCM considerando experimentos idealizados repre-

sentando os dois modos meridionais possíveis do dipolo do Atlântico (positivo e negativo),

vislumbrado o impacto em 𝐸 e 𝑃 , e a resposta da atmosfera, particularmente sobre a

Amazônia, em termos do balanço de umidade.

Existem vários trabalhos com hipóteses a respeito da possível relação de causalidade

entre as recentes secas na Amazônia (ocorridas em 2005 e 2010), e as condições dos

oceanos AT e Pacífico. A seca ocorrida em 2005 foi ligada ao aquecimento do oceano

ATN (Marengo, 2006; Marengo et al., 2008b,a; Zeng et al., 2008; Chen et al., 2009),

enquanto a seca de 2010 foi deflagrada inicialmente por efeito do El Niño, no inicio do

verão, e que se intensificou com o aquecimento do ATN. Sendo este último evento mais

intenso (Espinoza et al., 2011; Lewis et al., 2011; Marengo et al., 2011; ?).

Essa participação mais frequente do oceano Atlântico em eventos de seca na Amazônia

sugere que impactos no fornecimento de umidade e na circulação estão ligados e precisam

ser melhor estudados com uso de modelos climáticos que representem os mecanismos
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essenciais.

a) Dipolo Positivo

A Figura 18 apresenta as anomalias de evaporação (18a, 18c, 18e, 18g) e precipitação

(18b, 18d, 18f, 18h) referente ao experimento de Dipolo Positivo (DPos) ao longos das

estações do ano DJF, MAM, JJA e SON, respectivamente.

O aquecimento no ATN e o resfriamento do ATS estabelece, como efeito direto e exata-

mente sobre as áreas das anomalias de TSM do AT, um dipolo de anomalias de evaporação

(𝐸), em que se verifica um aumento da evaporação no ATN e uma redução no ATS, com

magnitudes relativamente pequenas em DJF (Figura 18a). De maneira análoga, em DJF,

ocorrem anomalias em 𝑃 , de mesmo sinal, porém com maiores magnitudes (Figura 18b).

As anomalias de precipitação além de maiores abrangem as áreas continentais adjacentes,

com redução das chuvas sobre grande parte do NEB e aumento ao longo da costa norte

da AS, alcançando o extremo norte do Brasil. Efeitos de compensação são simulados com

anomalias negativas em 𝐸 ao norte de 10∘N, e em 𝑃 sobre o extremo oeste da AS.

Na fase de maior intensidade do DPos (MAM), as anomalias (positivas e negativas)

de 𝐸 se intensificam e se expandem tanto no oceano quanto no continente (Figura 18c).

Como resultado, por exemplo, sobre o NEB, a condição de menor 𝐸, estabelece um

mecanismo de retroalimentação positivo continente-atmosfera que intensifica ainda mais

a redução da precipitação sobre a região do semi-árido e litoral do Brasil (Figura 18d).

Enquanto as anomalias de 𝑃 sobre o ATN mantém-se semelhantes em magnitude aos da

estação DJF. Um resultado interessante surge com o adensamento das anomalias sobre

o continente, que intensifica a precipitação na região da confluência do escoamento nos

Andes Bolivianos, e promove anomalias positivas de 𝐸 desde o sul da Amazônia até o

Paraguai.

No trimestre JJA, as anomalias de 𝐸 voltam a enfraquecer (Figura 18e), mas ainda

mostrando o padrão de dipolo semelhante a DJF com expansão para o continente. Para

a precipitação, as anomalias negativas sobre a área do ATS desaparecem, e passam a ser

representadas sobre uma área latitudinal desde o norte do NEB, passando pela região
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Figura 18: Campos de diferença da evapotranspiração média sazonal (coluna da esquerda) e da
precipitação (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com Dipolo Positivo (DPos)
relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). As cores em vermelho
(azul) indicam redução (aumento).



54

central da Amazônia até o Peru e Equador (Figura 18f). Sobre o ATN as anomalias

positivas de 𝑃 se concentram mais sobre o oceano e influenciam menos o continente,

embora mantendo a mesma magnitude.

Em SON, à medida que os padrões de circulação de grande escala migram em direção

ao hemisfério norte e o gradiente de TSM enfraquece, os impactos em 𝐸 (Figura 18)

são enfraquecidos sobre o oceano, e as anomalias se fortalecem negativamente sobre o

continente. A área anômala de 𝑃 sobre o ATN se mantém positiva e intensa. Sobre o

continente, a redução da precipitação se intensifica e expande-se por todo o Brasil, com

anomalias mais fortes sobre o sul da Amazonia (Figura 18h). A redução de 𝑃 promove

redução de 𝐸, sugerindo que na ausência da influência de anomalias sobre o ATS, se

manifestam mecanismos de retroalimentação continente-atmosfera.

Sobre a área do ATN, ao contrário do que ocorre no ATS, as anomalias positivas de

precipitação permanecem intensas durante todo o ano, mesmo que o gradiente de TSM

entre as duas bacias esteja enfraquecido a partir do mês de junho.

Para analisar as respostas da atmosfera em termos dos impactos nos padrões de cir-

culação em baixos níveis e sua relação com o fluxo de umidade nas diferentes estações de

DJF, MAM, JJA e SON são apresentados na Figura 19 os campos de anomalias do vento

em 850 mb (Figuras 19a, 19c, 19e, 19g) e de convergência de umidade derivado por 𝐸−𝑃

(Figuras 19b, 19d, 19f, 19h).

A perturbação nas áreas fontes de umidade sobre o oceano AT ocasionou, como res-

posta na atmosfera, alterações mais intensas na DFU para a região continental principal-

mente nos trimestres DJF e MAM.

O aquecimento na área do ATN e o resfriamento no ATS favorece uma anomalia de

oeste nos ventos em baixos níveis, em DJF, que representa uma condição de enfraque-

cimento dos alísios nesta área (Figura 19a), ao mesmo tempo que desvia para norte o

escoamento de leste em baixos níveis, na área do ATS. Associado a esse padrão de ano-

malias dos ventos à superfície, uma área de forte divergência de umidade sobre o ATS e

parte do NEB se desenvolve. Enquanto sobre o ATN e costa norte da AS predomina forte

convergência de umidade (anomalias negativas de 𝐸 − 𝑃 ) em grande extensão (Figura
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Figura 19: Campos de diferença do vento médio sazonal em 850 mb (coluna da esquerda) em
m.s−1 e de 𝐸 − 𝑃 (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com Dipolo Positivo
(DPos) relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). A magnitude
do vetor velocidade do vento é de 0,75 m.s−1. As cores em vermelho (azul) indicam redução
(aumento).
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19b).

À medida que o ritmo climático avança para MAM, os padrões de circulação do vento

em baixos níveis se modificam, perdendo um pouco da influência do escoamento da bacia

do AT ao norte de 10∘N, mantendo ainda as anomalias de oeste dos ventos (Figura 19c),

sustentando o padrão de convergência de umidade no litoral norte do Brasil e ATN (Figura

19d). Porém, agora, fazendo com que o escoamento de sudeste sobre o ATS avance sobre

o continente, e favoreça a ampliação da área de DFU sobre o NEB e sua área costeira

(Figura 19d).

Esse padrão sustenta muito bem os campos de anomalias de precipitação apontados

na Figura 18d. O escoamento anômalo de leste que avança sobre o continente, atinge o sul

da Amazônia e é desviado para noroeste (Figura 19c) favorecendo um relativo aumento

da precipitação desde o Estado do Acre no Brasil, até o Paraguai, conforme pode ser visto

na Figura 18d.

Na estação de JJA, o padrão de circulação dos ventos em baixos níveis fica mais restrito

a faixa de 10∘S a 10∘N e com confluência anômala do escoamento de oeste e leste para

a área do ATN (Figura 19e). O padrão de anomalias da DFU sobre o ATS (Figura 19f)

mostra um fortalecimento da convergência, em resposta ao aumento da evaporação que

ainda persiste (Figura 18e), enquanto que as anomalias de divergência de fluxo de umidade

no ATN (Figura 18f), mostram-se com menor abrangência, apesar de apresentarem-se

ainda intensas. Adicionalmente, uma banda estreita de forte divergência de umidade desde

a Amazônia até o extremo norte do NEB se configura durante este período (Figura 18f).

O padrão de anomalias de ventos associado ao aquecimento no ATN ainda perdura como

nos trimestres anteriores, porém desacoplado das circulações ao norte de 10∘N (Figura

18e).

O fornecimento de umidade dos oceanos para o continente durante SON é reduzido

e restrito à área do ATN (Figura 18h) associado à confluência das anomalias dos ven-

tos em baixos níveis para o ATN (Figura 19g), que resultou em anomalias negativas de

precipitação sobre esta área afetando cada vez menos o continente (Figura 18h). O enfra-

quecimento da forçante sobre o ATS favorece o domínio do padrão aquecido do ATN, que
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favorece a DFU sobre o continente, promovendo a redução de precipitação, em particular

sobre o sul da Amazônia, parte central e NEB (Figura 18h), que por sua vez, projeta

redução em 𝐸 (Figura 18g).

b) Dipolo Negativo

Quando as águas do ATN estão mais frias que as do ATS (isto é, com mesma magni-

tude mas de sinais contrários), configura-se o dipolo negativo (DNeg), e esse padrão foi

submetido ao modelo QTCM. A resposta da evaporação e precipitação a esse padrão de

TSM, segundo o modelo, são mostradas na Figura 20 para as estações DJF, MAM, JJA

e SON.

As anomalias de 𝐸 para DJF mostram uma redução sobre o ATN em associação ao

resfriamento da TSM, e um aumento sobre o ATS de menor magnitude (Figura 20a).

De maneira análoga, as anomalias de 𝑃 são negativas e intensas sobre a área do ATN,

se prolongando até o extremo norte da AS e América Central. Enquanto que no ATS,

anomalias positivas de 𝑃 dominam no interior e na costa do NEB, e também sobre a área

do ATS (Figura 20b). No sudoeste da Amazônia e sudeste do Brasil, aparecem anomalias

negativas de 𝑃 , seguindo, o que parece, um padrão de ZCAS enfraquecida, acompanhada

por uma anomalia positiva de 𝑃 sobre o sul do Brasil.

Na estação MAM, a redução de 𝐸 sobre o ATN é intensificada e abrange toda a costa

norte da AS. Já no ATS, persiste a anomalia positiva de 𝐸, de forma mais intensificada

e abrangendo a costa do NEB (Figura 20c). As anomalias negativas de precipitação

perdem parte da configuração verificada em DJF, e se limitam a área de influência do

ATN, seguindo o contorno do litoral norte da AS e continente adjacente com valores

mais intensos (Figura 20d). Já no ATS, as anomalias positivas de 𝑃 se intensificam,

particularmente sobre a área oceânica, adentrando um pouco mais a costa do NEB (Figura

20d). No sudoeste da Amazônia persiste uma anomalia negativa de 𝑃 de fraca intensidade.

Para a estação de JJA, as anomalias negativas de 𝐸 enfraquecem, principalmente

sobre o continente e no ATN, porém mantém-se relativamente elevadas sobre o ATS, e

também em grande parte do NEB (Figura 20e). Adicionalmente, uma redução de 𝐸 na
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Figura 20: Semelhante a Figura 18, porém considerando a simulação com dipolo negativo
(DNeg).

região do Atlântico Subtropical é apresentado com fraca magnitude, e sem relação com

nenhum padrão de anomalias em 𝑃 nesta área. O padrão de anomalia negativa de 𝑃 sobre
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o ATN (Figura 20f) permanece intenso, porém em uma área mais restrita do oceano AT

e abrangendo apenas as regiões continentais do Planalto das Guianas e do Estado do

Amapá, onde a interação continente-oceano ainda prevalece.

As simulações com o QTCM sugerem anomalias positivas de 𝑃 desde o oeste do Estado

do Pará até o Peru e Equador, semelhantes ao padrão encontrado para a mesma estação

no caso de Dipolo Positivo, porém de sinal contrário. O destaque é para as anomalias

positivas de 𝑃 mais intensas sobre o litoral e parte do NEB (Figura 20f).

Durante a estação SON, aréas com anomalias positivas de 𝐸 são agora notadas sobre

o continente com maiores intensidades. As anomalias de evaporação sobre o oceano,

entretanto, são enfraquecidas, tanto sobre o ATN quanto sobre o ATS. Esse fortalecimento

de 𝐸 sobre o continente é resultado da maior quantidade de precipitação da estação

anterior (Figura 20f), no qual verificou-se um aumento de 𝑃 , e que, por sua vez, contribuiu

para elevar a umidade do solo, e, portanto, aumentar a evaporação.

O padrão de dipolo ainda permanece ativo nos campos de anomalias de 𝑃 , com valores

negativos ocorrendo mais restritamente sobre a área do ATN. Enquanto sobre o continente,

configura-se uma área mais abrangente de anomalias positivas de precipitação. Essas

anomalias positivas de 𝑃 sobre o continente refletem um mecanismo de retroalimentação

(feedback) positivo estabelecido no trimestre anterior.

Este feedback positivo decorrente do aumento das chuvas associado às ATSM negativas

sobre o ATS, que favoreceram o aumento da precipitação na estação anterior sobre o

continente (Figura 20f), em especial sobre a costa do NEB. O aumento de 𝑃 favoreceu

o aumento de 𝐸 na estação seguinte (SON) (Figura 20g), na ausencia da influência do

ATS. O aumento de 𝐸 contribuiu para reforçar o aumento de 𝑃 sobre o continente.

A influência do dipolo negativo nos campos de anomalias de vento em 850 mb e de

divergência de fluxo de umidade são apresentados na Figura 21 ao longo das estações

DJF, MAM, JJA e SON. O aquecimento do ATS e o resfriamento do ATN nos meses

de DJF, influencia o campo de anomalias de vento de oeste entre 0∘ e 10∘N e confluindo

para a região do ATS e costa norte do NEB (Figura 21a). Essa confluência sobre o

ATS determina um padrão de divergência de fluxo de umidade desde a América central,
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Figura 21: Semelhante a Figura 19, porém considerando a simulação com dipolo negativo
(DNeg).

passando pelo norte da Amazônia até a área do ATN, enquanto na área do ATS predomina

a convergência de fluxo de umidade, desde o litoral do NEB até o oceano adjacente (Figura
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21b). Sobre a porção sul-sudeste do Brasil, uma circulação anômala do oceano para o

continente, se configura mesmo que de fraca intensidade.

No trimestre MAM, o padrão de anomalias dos ventos em baixos níveis se descola

do escoamento na faixa acima de 10∘N, predominantemente zonal e de oeste, enquanto

sobre o continente da AS ventos anômalos de oeste atravessam toda a Amazônia e NEB,

confluindo sobre a área do ATS, juntamente com ventos anômalos de noroeste (Figura

21c). Esse padrão de confluência estabelece uma área de divergência de fluxo de umidade

na costa norte da AS e sobre o ATN. Enquanto a convergência de umidade se mantém

intensa sobre o ATS e parte do NEB. Sobre o ATS, em torno de 10∘S, ocorre reversão de

nordeste das anomalias do vento em baixos níveis que influenciam a circulação ciclônica

anômala sobre o continente.

Durante a estação de JJA, anomalias difluentes e menos intensas dos ventos de baixos

níveis se originam no ATN e se dirigem para o oeste da AS e para a área do ATS, atuando

entre 10∘S e 10∘N (Figura 21e). Em resposta a esse padrão de anomalias do vento, ocorre

um enfraquecimento da convergência de umidade sobre o ATS, e um deslocamento para

o oceano do centro de divergência de umidade do ATN (Figura 21f). Uma banda (em

torno de 5∘S) de convergência de umidade se configura sobre o leste do NEB (forte) até

o setor central da Amazônia (de menor intensidade).

Em SON as anomalias de TSM já estão enfraquecidas nas duas áreas oceânicas, e com

isso as configurações dos padrões de anomalias perdem força. As anomalias do vento são

de oeste e noroeste e abrangem apenas a bacia do ATN (Figura 21g). A influência do

aquecimento do ATS praticamente desaparece nessa estação do ano, enquanto, mesmo

com ATSM fracas, o ATN domina os campos de divergência de umidade (Figura 21h).

5.3.2 Floresta Tropical Amazônica

a) Impacto na evapotranspiração da floresta

Umas das questões fundamentais formuladas neste trabalho refere-se ao impacto que

a redução do fluxo de vapor d’água a partir da superfície de floresta teria nos processos

físicos da atmosfera. Para investigar essa questão, desenvolveu-se simulações idealizadas
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utilizando-se o modelo QTCM, e considerando como fator de redução do fluxo de vapor

d’água para atmosfera o efeito da resistencia estomática na transpiração foliar. Os efeitos

foram avaliados nas simulações considerando alterações no parâmetro de resistência esto-

mática mínima de 500, 1000, 1500 e 2000 s.m−1, no esquema de superfície SLAND, em

comparação com a simulaçao controle (CTR), cujo valor da resistência estomática mínima

foi de 150 s.m−1.

A Figura 22 ilustra as variações da evapotranspiração e da precipitação ao longo das

estações do ano, considerando a simulação com resistência de 500 relativo a resistência de

150 s.m−1.

Semelhante à muitos experimentos de desmatamento da floresta Amazônica, a redução

da transpiração da floresta (Figura 22a, 22c, 22e, 22g) proporcionou uma diminuição na

precipitação (𝑃 ) em todas as estações do ano (Figuras 22b, 22d, 22f, 22h). Os maiores

impactos na evapotranspiração (𝐸) da floresta se mantém nos limites determinados pela

floresta Amazônica (Figura 22a, 22c, 22e, 22g).

No experimento com a resistência estomática aumentada em três vezes, durante o

trimestre DJF, reduções em 𝐸 (Figura 22a) foram verificadas na região da floresta sobre

o continente, e sobre a parte norte do oceano AT, a nordeste da área definida como fonte

de umidade (em ∼20∘N).

A redução da precipitação durante a estação DJF (Figura 22b) é observada tanto sobre

o continente, exatamente sobre a região da floresta, quanto em áreas remotas, como na

região da ZCIT e litoral sudeste do Brasil, este último porém sem apresentar significância

estatística. Anomalias positivas em 𝑃 surgem em áreas remotas sobre o AT com vasta

extensão espacial. Adicionalmente, nenhum aumento significativo na precipitação foi

detectado pelo teste 𝑡 de Student nesse período ocorrendo principalmente sobre os oceanos.

No trimestre MAM, as áreas de redução de 𝐸 (Figura 22c) e 𝑃 (Figura 22d) per-

manecem concentradas sobre o continente e com valores equiparáveis entre si. Sobre a

Amazônia configura-se no extremo norte da AS duas áreas de redução mais intensa de

𝐸 e outra na região sudoeste da Amazônia. A redução na precipitação abrange toda a

bacia. Variações de menores intensidades e em pequenas áreas em 𝑃 se configuram sobre
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Figura 22: Campos de diferença da evapotranspiração média sazonal (coluna da esquerda) e
da precipitação (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com resistência estomática
igual a 500 s.m−1 relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). As
línhas contínuas indicam as áreas com significância estatística ao nível de 99%, pelo teste 𝑡 de
Student. As cores em vermelho (azul) indicam redução (aumento).

o oceano Atlântico Subtropical no hemisfério sul com um padrão de dupla configuração

de anomalias positiva e negativa.
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A redução em 𝐸 é mais acentuada durante o trimestre JJA (Figura 22e), principal-

mente sobre a região norte da bacia Amazônica, refletindo a intensificação do efeito de

estresse da vegetação em virtude da redução de umidade do solo como fator adicional.

Sobre a região do Atlântico Subtropical, a redução em 𝐸 também é sugerida pelo QTCM,

enquanto que o aumento na evaporação do oceano foi verificada na área do ATS. A re-

dução em 𝑃 também é mais restrita à parte centro-norte da bacia estendendo-se até o

oceano e afetando a precipitação associada a ZCIT.

No trimestre SON, a configuração de 𝐸 (Figura 22g) sobre o continente assemelha-

se ao encontrado na estação DJF, porém com menores magnitudes e áreas de máxima

redução de 𝐸 e 𝑃 ocorrendo na parte oeste da bacia Amazônica. O campo de precipitação

(Figura 22h) também mostra áreas de aumento de chuva estendendo-se ao sul do Brasil

e abrangendo a região da ZCAS.

A variação de precipitação que se configura na região sudeste-sul (Figura 22h), carac-

terizado por intensificação da precipitação no sudeste e supressão no sul, se assemelha ao

padrão do tipo observado por Nogués-Paegle e Mo (1997) para ZCAS, porém invertido.

Na análise de Nogués-Paegle e Mo (1997), a intensificação do jato de baixos níveis e o

transporte de umidade a partir da Amazônia favorece a ocorrência de mais chuva sobre

a porção sul do Brasil, Uruguai e nordeste da Argentina. Os resultados do QTCM de

redução do fluxo de calor latente sobre a Amazônia favorece, durante SON e DJF, uma

redução da precipitação na parte sul do Brasil, enquanto sobre a porção central e su-

deste, ocorre um aumento de precipitação associado a uma resposta de compensação na

vizinhança da perturbação e ao longo do escoamento típico da estação. Esse padrão foi

verificado também nas simulações de Figueroa et al. (1995) e Gandu e Dias (1998), ao

avaliarem a indução de uma fonte de calor artificial sobre a Amazônia e seu impacto na

circulação. Com isso, é possível vislumbrar que mudanças no fluxo de calor latente na

Amazônia tem potencial de influenciar na variabilidade intrasazonal sobre a AS.

À medida que a contribuição da transpiração como fonte de umidade para a atmosfera

foi diminuída sobre a Amazônia, a precipitação média na região também foi reduzida, com

impacto variado ao longo das estações do ano em outras áreas. Nos demais experimentos
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em que a resistência estomática mínima foi aumentada até 2000 s.m−1, o modelo configura

padrões espaciais semelhantes, porém mais intensificados, em particular sobre a Amazônia,

quando comparados aos resultados do experimento de referência (ver Apêndice B).

As reduções em 𝐸 em todos os experimentos de sensibilidade à fonte de umidade

continental, implicam em mudanças na resposta da atmosfera que, por conseguinte, afetam

os padrões de convergência e divergência de umidade nos baixos níveis. A diminuição

do fluxo de vapor de água pela transpiração da floresta ocasionou alterações no padrão

circulação dos ventos e, consequentemente, no transporte de umidade entre continente e

oceano. Essas alterações são mostradas na Figura 23.

As mudanças nos padrões de divergência de fluxo de umidade, estimado pela diferença

de 𝐸−𝑃 , foram menores sobre as áreas continentais e mais intensas no oceano durante o

trimestre DJF. A redução no fornecimento de umidade através da transpiração da floresta

resultou em um aumento da DFU sobre o continente amazônico, estendendo-se para o sul

do Brasil e, adicionalmente, sobre o oceano AT, à leste da área do ATN (Figura 23b).

Reduções da DFU sobre o norte do ATN, litoral norte e sudeste do Brasil também foram

verificadas. Esse efeito resultou do enfraquecimento dos ventos alísios mais intensamente

acima de 5∘ (Figura 23a).

No período de MAM, as anomalias de DFU são negativas e menos intensas, e localiza-

das no extremo sul/sudoeste da Amazônia e costa norte da AS (Figura 23d). As anomalias

dos ventos em 850 mb mostram-se predominantemente de leste na região do Equador, e

de oeste abaixo da latitude de 20∘S, distante do continente da AS, convergindo para o

sistema ciclônico localizado no Atlântico Subtropical (Figura 23c).

Nos meses de JJA, o padrão de anomalias da DFU (Figura 23f) mostra uma forte

redução na parte central/leste da Amazônia, associada a uma relativa intensificação dos

ventos à norte/noroeste da bacia Amazônica (Figura 23e) em resposta a forte redução de

𝐸, e uma área de aumento da divergência ao longo do Equador.

O fornecimento de umidade dos oceanos para o continente durante SON é reduzido

sobre a Amazônia associado à uma relativa divergência na porção leste da bacia (Figura

23h), decorrente do enfraquecimento dos ventos em baixos níveis na região do ATN (Figura
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Figura 23: Campos de diferença do vento médio sazonal em 850 mb (coluna da esquerda) em
m.s−1 e de 𝐸−𝑃 (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com resistência estomática
igual a 500 s.m−1 relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). A
magnitude do vetor velocidade do vento é de 0,75 m.s−1. As cores em vermelho (azul) indicam
redução (aumento).
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23g). O aumento da DFU à oeste da bacia está relacionado ao fortalecimento dos ventos

nesta região sobre o continente (Figura 23g).

b) Impacto no balanço de água e energia sobre a Amazônia

Com a redução da evapotranspiração (Figura 24a), a temperatura do ar (T𝑎𝑟) próximo

à superfície aumentou (Figura 24b) e a atmosfera tornou-se mais seca, em especial nos

meses de junho e julho. O aumento do fluxo de calor sensível associado a menor perda por

transpiração, tendo em vista que a pequena variação da energia disponível à superfície,

resultou no incremento da razão de Bowen (Figura 24c).

Os impactos na Razão de Bowen (Figura 24c) foram maiores durante a estação seca, e

tiveram como correspondência a redução na precipitação, ao longo de todo o ano (Figura

24d).

Apesar da menor precipitação, a umidade do solo aumentou (Figura 24e). Isso re-

sultou do efeito da redução da evapotranspiração que superou a redução da perda por

precipitação.

Na Tabela 8 são listados os impactos decorrentes do aumento na resistência estomática

mínima no balanço de água à superfície sobre a Amazônia. Considerando a média na

Amazônia, a redução da precipitação foi maior durante os meses mais chuvosos e mais

secos, isto é, reduziu -0,50 mm.dia−1 na estação DJF e -0,69 mm.dia−1 em JJA. Essa

redução é muito mais intensa, entretanto, na parte norte da bacia, durante o trimestre JJA

(quase o dobro, -1,43 mm.dia−1). De maneira semelhante, nas simulações com resistência

estomática de 1000, 1500 e 2000 s.m−1, o impacto na precipitação e na evaporação, em

todas as estações, mostraram-se com reduções significativas (Tabela 8).

A Figura 25 ilustra a variação da precipitação, divergência de umidade e umidade do

solo em função da transiração, considerando os diferentes valores de resistência estomática

mínima e seus efeitos de estresse, analisados para as estações de DJF, MAM, JJA e SON.

Independente da estação do ano, o modelo QTCM sugere uma forte relação entre a

redução da transpiração e a diminuição da precipitação sobre a floresta, especialmente

em DJF, MAM e SON (Figuras 25a, 25b e 25d). Contudo essa relação se mantém forte
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Tabela 8: Impactos do aumento da resistência estomática mínima 𝑅𝑆𝑀𝑚𝑖𝑛 (s.m−1) sobre a
região da Amazônia (AM). 𝑃 : precipitação (mm.dia−1); 𝐸: evaporação (mm.dia−1); 𝐸𝑇 : trans-
piração (mm.dia−1); 𝑊𝑑: água no solo (kg.m−2); e, 𝐸−𝑃 : divergência de umidade (mm.dia−1).

DJF
𝑅𝑆𝑀𝑚𝑖𝑛 500 1000 1500 2000

𝑃 -0,50 -0,56 -0,49 -0,54
𝐸 -0,45 -0,58 -0,58 -0,63
𝐸𝑇 -0,20 -0,30 -0,33 -0,36
𝑊𝑑 +8,73 +12,41 +14,65 +14,98

𝐸 − 𝑃 +0,05 -0,03 -0,09 -0,09
MAM

𝑅𝑆𝑀𝑚𝑖𝑛 500 1000 1500 2000
𝑃 -0,32 -0,51 -0,57 -0,56
𝐸 -0,39 -0,57 -0,64 -0,66
𝐸𝑇 0,23 -0,31 -0,35 -0,38
𝑊𝑑 +2,37 +4,95 +6,33 +6,92

𝐸 − 𝑃 -0,07 -0,06 -0,07 -0,10
JJA

𝑅𝑆𝑀𝑚𝑖𝑛 500 1000 1500 2000
𝑃 -0,69 -0,93 -1,08 -1,05
𝐸 -0,97 -1,32 -1,48 -1,53
𝐸𝑇 -0,62 -0,85 -0,95 -1,01
𝑊𝑑 +21,41 +29,41 +33,72 +35,96

𝐸 − 𝑃 -0,28 -0,39 -0,41 -0,48
SON

𝑅𝑆𝑀𝑚𝑖𝑛 500 1000 1500 2000
𝑃 -0,43 -0,58 -0,58 -0,72
𝐸 -0,41 -0,58 -0,61 -0,71
𝐸𝑇 -0,20 -0,29 -0,32 -0,35
𝑊𝑑 +27,98 +36,42 +41,04 +42,04

𝐸 − 𝑃 +0,03 +0,01 -0,03 +0,02
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Figura 24: Ciclo anual dos valores mensais de: (a) Evapotranspiração (𝐸 em mm.dia−1);
(b) Temperatura do ar à superfície (T𝑎𝑟 em K); (c) Razão de Bowen; (d) Precipitação (𝑃 em
mm.dia−1); e, (e) Estoque de água no solo (𝑊𝑑 em mm). As linhas tracejada e contínua indi-
cam o experimento de sensibilidade da fonte de umidade continental considerando a resistência
estomática igual a 500 s.m−1 e o experimento controle (CTR), respectivamente.
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Figura 25: Variação sazonal de 𝑃 : precipitação (círculo) [mm.dia−1]; 𝐸 − 𝑃 : divergência
(quadrado) [mm.dia−1]; e 𝑊𝑑: umidade do solo (losango) [mm] em função da 𝐸𝑇 : transpiração
(mm.dia−1), na Amazônia, considerando as simulações com a resistência estomática mínima de
500 (azul), 1000 (verde), 1500 (amarelo) e 2000 s.m−1 (vermelho).

apenas em valores de estresse da resistência estomática abaixo de 1000 s.m−1, em que

as reduções de 𝐸𝑇 influenciam pouco 𝑃 . O efeito da redução de 𝐸𝑇 em 𝑃 é menor em

JJA (Figura 25c) onde a redução é a metade da projetada em DJF em uma condição de

estresse de 500 s.m−1. Em consequência, a variação negativa da divergência de umidade

se intensifica nesta época (Figura 25c) em comparaçao as outras estações em que quase

não houve variação (Figuras 25a, 25b e 25d).

A carcaterística idealizada das simulações, tem como desdobramento uma variação

positiva da umidade do solo, em resposta ao efeito da redução da transpiração ser superior

ao efeito da redução da precipitação, o que promove um balanço positivo na água do solo

(Figuras 25a, 25b, 25c e 25d). Por outro lado, a resposta à redução da transpiração pela
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umidade do solo, tende a ser enfraquecida, tornando-se não-linear à medida que o efeito

do estresse é intensificado, em especial em DJF (Figura 25a).

Estas simulações do QTCM sugerem que o efeito de compensação à redução da umi-

dade na atmosfera sobre a Amazônia deva acontecer pelo aumento da convergência do

fluxo de umidade a partir do oceano AT em JJA, conforme ilustra a Figura 23.



6 DISCUSSÃO

6.1 Desempenho do QTCM

Apesar da baixa resolução, o modelo tem habilidade para capturar o padrão de pre-

cipitação sobre a AS, mesmo apresentando a ZCIT fraca sobre o oceano Atlântico. Essa

deficiência do QTCM na representação da intensidade e extensão da ZCIT pode estar

relacionada à parametrização de convecção, conforme sugerido por Sobel e Neelin (2006)

e Lintner et al. (2012), que analisaram o desempenho do modelo considerando mudanças

na camada limite atmosférica. A versão utilizada neste trabalho não leva em consideração

um compromisso mais explícito da CLA.

Outro erro sistemático do modelo que foi verificado em todas as estações do ano refere-

se a área de precipitação intensa sobre a Amazônia bem acima dos valores notados nos

dados observados, superestimando as chuvas na parte norte da bacia Amazônica.

Comparando os dados simulados aos dados do GPCP, nota-se que os erros sistemá-

ticos são um pouco menores em quase todo o domínio de estudo. No inverno austral,

a concordância entre a precipitação simulada e a observação é melhor. Uma vantagem,

é que, diferentemente dos vários Modelos de Circulação Global (MCG) mais complexos,

cuja precipitação na Amazonia é simulada normalmente abaixo do observado (Cavalcanti

et al., 2002), o QTCM superestima a precipitação na Amazônia. Além disso, o QTCM

tem mostrado capturar os padrões de variabilidade interanual associado ao ENOS (Zeng

et al., 2000), porém poucos estudos tem sido realizados avaliando sua habilida em repre-

sentar a influência dos padrões de dipolo e de variabilidade da TSM no Atlântico Tropical

no clima da região da AS.

Observa-se, de maneira geral, que a distribuição espacial, extensão e posição dos cam-

pos de diferença entre a precipitação de eventos quentes e frios, isto é, associados aos
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fenômenos de grande escala como o El Niño e La Niña, simulados pelo QTCM, se apro-

xima do padrão observado pelo GPCP, em concordância com os resultados encontrados

por Zeng et al. (2000).

6.2 Variabilidade da TSM e transporte de umidade para AS

O papel do AT como a fonte remota de umidade provavelmente está associado com a

migração sazonal da ZCIT (Moura e Shukla, 1981; Drumond et al., 2014) e a confluência

dos ventos alísios. Isso sugere que a variabilidade no transporte de umidade na regiao

do ATN ou do ATS está associada aos mesmos mecanismos que modulam a magnitude e

confluência desses ventos.

A variabilidade interanual de 𝐸−𝑃 parece originar-se a partir da dinâmica conduzida

pelos ventos, cujos mecanismos associados às anomalias de TSM geram mudanças na

circulação atmosférica sobre tais regiões oceânicas fontes de umidade (Gimeno et al.,

2010; van der Ent et al., 2010; Gimeno et al., 2013; van der Ent e Savenije, 2013).

O comportamento médio sazonal de 𝐸−𝑃 nessas duas áreas oceânicas calculado com

base nos resultados do QTCM, apresentam padrão similar aos apresentados por Drumond

et al. (2014), para condições de ENOS e MMA. Os resultados do QTCM mostram que

a condição de El Niño contribui para reduzir 𝑃 , fazendo 𝐸 − 𝑃 mais positiva. Estes

resultados podem ser comparados aos do trabalho de Bosilovich e Chern (2006), que

investigaram o balanço de água para o rio Amazonas e suas respectivas fontes de umidade,

fazendo o uso de um modelo de circulação geral da atmosfera.

Adicionalmente, outros autores (van der Ent e Savenije, 2013; Drumond et al., 2014)

também observaram a importância do oceano ATS no fornecimento de umidade para

a bacia Amazônica em grande parte do ano, com exceção do verão austral, quando a

contribuição do ATN é dominante.
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6.3 Dipolo do oceano Atlântico Tropical e influência na divergên-

cia de fluxo de umidade

Nos experimentos em que ATSM nas bacias do ATN e ATS configuram um padrão

de dipolo (positivo e negativo) do Atlântico tiveram impacto dominante e mostraram-se

independente das condições sobre as demais regiões tropicais.

Os impactos das anomalias de TSM na precipitação são mais intensas ao longo das

regiões costeiras do Brasil e diminui à medida que avança continente a dentro, no trimestre

MAM (quando verificaram-se as maiores magnitudes de anomalias de TSM).

O aumento da precipitação na parte norte e nordeste da Amazônia está mais relaci-

onado com o padrão de dipolo positivo, enquanto o padrão de dipolo negativo tende a

impactar mais o NEB. Condições anomalamente secas na porção sul da Amazônia, bem

como na região do NEB, são observados quando a área do ATN está aquecida, enquanto

sob condições de resfriamento se verificam padrões opostos.

A condição de TSM mais quente sobre o ATN induziu convergência anômala dos

ventos em baixos níveis resultando em divergência anômala em baixos níveis e movimento

descendente sobre a Bacia Amazônica. Esta condição está relacionada à anomalia de

divergência de fluxo de umidade e precipitação reduzida, conforme apontado por Yoon e

Zeng (2010). Um comportamento inverso ocorre se a condição de TSM no ATN é fria.

Moura e Shukla (1981) mostraram que a circulação térmica direta impulsionada por

anomalias positivas de TSM na área da ZCIT, se desloca para o sul da fonte de aqueci-

mento, e gera um fluxo anticiclônico de baixos níveis para o sudoeste. Assim, anomalias

de TSM positivas na faixa de 10∘N no Oceano Atlântico leva a secas no NEB. Do mesmo

modo, o deslocamento anormal da ZCIT, associada com a circulação divergente norte-sul

local, poderia ser um mecanismo que ligaria a TSM do Atlântico e a precipitação na

Amazônia em escalas de tempo interanual (Moura e Shukla, 1981) .

Os resultados encontrados neste trabalho apontam que o oceano AT desempenha um

papel significativo na determinação da variabilidade interanual da precipitação sobre a

Amazônia, particularmente durante a estação MAM, atuando de maneira intensa inde-

pendente da condição fria ou quente das águas superficiais.
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A configuração da relação com a precipitação da estação anterior e a evaporação em

algumas áreas do continente na estação seguinte, reforçando a evaporação na estação atual

foi sugerida pelo QTCM. E que o desenvolvimento do mecanismo de retroalimentação

atmosfera-continente se estabelece na ausência da forçante oceânica.

A influência do AT foi examinada por Zeng et al. (2008) e Marengo et al. (2008a) em

relação à seca de 2005 na Amazônia, em que o campo de TSM anomalamente quente sobre

o ATN proporcionou circulação divergente, de tal forma que o ramo ascendente da célula

de Hadley foi movido para o oceano ATN, o que eventualmente ocasionou a redução no

fluxo de umidade em baixos níveis. Nos resultados encontrados com o QTCM, grande

parte do fluxo de umidade é enfraquecido na direção do continente. Adicionalmente,

Yoon e Zeng (2010) também sugeriram reduções dos ventos alísios em condições de TSM

aquecida no ATN em suas análises. Assim, a precipitação ao longo do sul da Amazônia é

influenciada pelo fortalecimento ou redução da divergência de fluxo de umidade a partir

do oceano AT.

O modelo QTCM mostrou grande potencial em simular a influência do ATN, mesmo

com um cenário idealizado (de DPos), e indicando de maneira consistente anomalias de

precipitação simples àquelas ocorridas em 2005 e 2010 na Amazônia, em particular nas

estações JJA e SON.

Por fim, o ATN, além de fonte de umidade para a atmosfera, conforme apontado por

Gimeno et al. (2012), Gimeno et al. (2013) e van der Ent e Savenije (2013), se mostrou

também um importante e persistente regulador dos padrões de divergência dos ventos em

baixos níveis. De tal forma que a perturbação ou o desenvolvimento de anomalias quentes

ou frias de suas águas proporcionaram impactos importantes sobre o norte da América

do Sul e em partes da Amazônia.

6.4 A floresta como fonte de vapor d’água para a atmosfera

A transpiração da floresta é fundamental nos processos de trocas de umidade entre a

superfície e a atmosfera, conforme comentado nos estudos de Boyce e Lee (2010) e Lee e

Boyce (2010). Segundo os autores, a capacidade de transpiração da floresta é responsável
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pelo umidecimento da atmosfera sobre a AS tropical. O umedecimento da CLA associada

a maior transpiração pode provocar convecção e, portanto, da precipitação via condicio-

namento da instabilidade atmosférica. Nos experimentos com a redução da transpiração,

e outros fatores mantendo-se inalterados ou desacoplados da atmosfera, como a umidade

do solo, buscou-se avaliar uma situação hipotética, cuja questão fundamental era: qual a

resposta da atmosfera se parte do fluxo de umidade não contribuisse como fonte de vapor

d’água para a precipitação? Haveria um mecanismo de compensação de transporte de

umidade para manter os níveis elevados de precipitação na Amazônia?

Varios estudos já verificaram que existe a possibilidade de redução da precipitação

sobre a região da Amazônia em resposta ao avanço do desflorestamento (Nobre et al.,

1991; Dickinson e Kennedy, 1992; Henderson-Sellers et al., 1993), e isso tem levado a

especulações de que sem a floresta não existe mecanismo para a precipitação. Uma das

primeiras explicações para este resultado é que a entrada de água para a atmosfera,

através da evapotranspiração, é reduzida com o desmatamento, o que reduz a reciclagem

de precipitação e o transporte de umidade (Eltahir e Bras, 1994). No entanto, condições

anômalas da circulação de grande escala associadas às condições do AT e Pacífico e seu

impacto na convergência de umidade é ainda debatido na literatura (Marengo, 2006).

Para avaliar estas questões, este trabalho, considerou a redução da transpiração, sem

alterar as condições do bioma floresta, solo, radiação, etc., ou seja, a floresta continua

intacta, porém liberando menos vapor através de seus estômatos. Isso, por sua vez,

conduz a um secamento na baixa troposfera, em que uma menor quantidade de vapor fica

disponível para ser transportada verticalmente e gerar precipitação. Contudo, a redução

na precipitação deveria levar à redução na umidade do solo, o que tenderia a diminuir

ainda mais a evapotranspiração, o que não acontece nas simulações idealizadas.

No entanto, tem sido sugerido que, por vezes, para além de um certo limiar, as ta-

xas mais baixas de evapotranspiração levaria a uma grande diminuição na reciclagem de

precipitação, o que poderia enfraquecer consideravelmente o ciclo hidrológico nesta região

(d Almeida et al., 2007). Seguindo esta hipótese, um ponto de inflexão poderia, então,

ser alcançado, após uma diminuição mais intensa e fortemente não-linear da precipitação,
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levaria à condições presistentemente mais secas e à destruição dos ecossistemas locais.

A distribuição sazonal de 𝐸 e 𝑃 (ilustradas nas Figuras 22) mostra que o decréscimo

de umidade na atmosfera induzidas pela redução da transpiração foi pouco compensado

pela circulação ou transporte horizontal de umidade a partir do oceano AT, com excessão

da estação JJA em que a convergência do fluxo de umidade sobre a Amazônia teve um

forte acréscimo.



7 CONCLUSÕES

O objetivo principal desse estudo foi avaliar a importância relativa das fontes de umi-

dade para a precipitação na Amazônia, decorrentes das perturbações nas condições à

superfície do oceano AT e continente. Para isso, utilizou-se o modelo QTCM efetuando-

se dois conjuntos de experimentos numéricos para testar a sensibilidade das condições de

transporte de umidade horizontal em função de condições anômalas idealizadas nessas

áreas fontes.

Os resultados mostram que o modelo reproduz os padrões climatológicos de divergência

de umidade sobre o continente e oceano, além de capturar sua variabilidade interanual,

associada a ocorrência de eventos ENOS e ao Modo Meridional do AT.

A perturbação das condições de TSM nas áreas fontes de umidade sobre o oceano ATN

e ATS teve impacto significante na DFU que variou dependendo da condição positiva ou

negativa do dipolo do AT.

O modelo QTCM representou os aspectos dinâmicos envolvidos nas mudanças da

circulação em baixos níveis, de maneira consistente com os estudos observacionais recentes.

A perturbação na área do ATN mostrou-se dominante em escala anual e independente da

condição fria ou quente de suas águas, em especial sobre a costa norte da AS e partes da

Amazônia. Enquanto a influência das anomalias na área do ATS foi mais localizada sobre

o oceano e o NEB e mais forte na fase mais intensa do dipolo.

Sobre o NEB, na ausência da influência da forçante do ATS, o modelo QTCM sugere

o desenvolvimento de um mecanismo de retroalimentação continente-atmosfera que pode

reforçar condições anômalas à superfície e intensificar o impacto na atmosfera.

A redução da transpiração da floresta proporcionou uma diminuição na precipitação

em todas as simulações com redução da transpiração em que um mecanismo de retroali-
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mentação positivo foi configurado, e contribuiu para a intensificação do efeito de redução

da precipitação sobre a região.

A resposta da atmosfera à redução da umidade transpirada se deu, em grande parte,

pela redução da precipitação, enquanto a contribuição da alteração na convergência do

fluxo de umidade para a região continental, a partir das áreas do oceano Atlântico, foi

sustentada apenas em JJA. Estes resultados sugerem que mudanças nos fluxos de umidade

à superfície na Amazônia, tem potencial de influenciar na variabilidade intrasazonal da

precipitação sobre a AS.

O aumento da resistência estomática, de forma geral, leva a um enfraquecimento do

ciclo hidrológico, no qual as variáveis 𝐸 e 𝑃 , sobre a Amazônia, agem sempre no mesmo

sentido de redução, e existe um limiar em que o efeito de estresse considerado no modelo

QTCM torna-se pequeno que é pouco sentido pela precipitação.
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APÊNDICE A - CAMPOS DE EVAPORAÇÃO, PRE-
CIPITAÇÃO, VENTO E DIVERGÊNCIA DE FLUXO
DE UMIDADE APROXIMADA DO EXPERIMENTO
CONT.
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Figura 26: Campos de diferença da evaporação média sazonal (coluna da esquerda) e da
precipitação (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com resistência estomática
igual a 1000 s.m−1 relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). As
línhas contínuas indicam as áreas com significância estatística ao nível de 99%, pelo teste 𝑡 de
Student. As cores em vermelho (azul) indicam redução (aumento).
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Figura 27: Campos de diferença da evaporação média sazonal (coluna da esquerda) e da
precipitação (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com resistência estomática
igual a 1500 s.m−1 relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). As
línhas contínuas indicam as áreas com significância estatística ao nível de 99%, pelo teste 𝑡 de
Student. As cores em vermelho (azul) indicam redução (aumento).
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Figura 28: Campos de diferença da evapotranspiração média sazonal (coluna da esquerda) e
da precipitação (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com resistência estomática
igual a 2000 s.m−1 relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). As
línhas contínuas indicam as áreas com significância estatística ao nível de 99%, pelo teste 𝑡 de
Student. As cores em vermelho (azul) indicam redução (aumento).
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Figura 29: Campos de diferença do vento médio sazonal em 850 mb (coluna da esquerda) em
m.s−1 e de 𝐸−𝑃 (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com resistência estomática
igual a 1000 s.m−1 relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). As
cores em vermelho (azul) indicam redução (aumento).



94

Figura 30: Campos de diferença do vento médio sazonal em 850 mb (coluna da esquerda) em
m.s−1 e de 𝐸−𝑃 (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com resistência estomática
igual a 1500 s.m−1 relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). As
cores em vermelho (azul) indicam redução (aumento).
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Figura 31: Campos de diferença do vento médio sazonal em 850 mb (coluna da esquerda) em
m.s−1 e de 𝐸−𝑃 (coluna da direita) em mm.dia−1 para o experimento com resistência estomática
igual a 2000 s.m−1 relativo ao CTR em: DJF (a, b); MAM (c, d); JJA (e, f); SON (g, h). As
cores em vermelho (azul) indicam redução (aumento).
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Figura 32: Campos de diferença do vento médio sazonal em 300 mb em m.s−1 para o experi-
mento com resistência estomática igual a 500 s.m−1 relativo ao CTR em: (a) DJF; (b) MAM;
(c) JJA, e (d).

Figura 33: Campos de diferença do vento médio sazonal em 300 mb em m.s−1 para o experi-
mento com resistência estomática igual a 1000 s.m−1 relativo ao CTR em: (a) DJF; (b) MAM;
(c) JJA, e (d).
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Figura 34: Campos de diferença do vento médio sazonal em 300 mb em m.s−1 para o experi-
mento com resistência estomática igual a 1500 s.m−1 relativo ao CTR em: (a) DJF; (b) MAM;
(c) JJA, e (d).

Figura 35: Campos de diferença do vento médio sazonal em 300 mb em m.s−1 para o experi-
mento com resistência estomática igual a 2000 s.m−1 relativo ao CTR em: (a) DJF; (b) MAM;
(c) JJA, e (d).
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