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A reciclagem local de água na atmosfera corresponde ao mecanismo de retroalimentação potencialmente
significativo do sistema continente - atmosfera em que certa fração de água evapotranspirada sobre
uma determinada região volta novamente como precipitação na mesma região. A quantificação desse
mecanismo é um indicador da importância dos processos de superfície no balanço de água, e também
um indicador da sensibilidade climática relacionada às alterações nesses processos. Nesse estudo,
avaliou-se o comportamento climático da precipitação, da evapotranspiração, do transporte de vapor
d 'água na atmosfera e da reciclagem local de água na Amazônia utilizando informações geradas por
meio de simulações numéricas realizadas com Modelo de Circulação Geral da Atmosfera do Centro de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (MCGA/CPTEC). O modelo representou bem a distribuição
espacial dos máximos de precipitação na estação chuvosa, apresentando valores máximos de
precipitação localizada desde a região Sudeste até o extremo norte do continente sul-americano. Essa
orientação da linha de máxima precipitação coincide com a posição média da Zona de Convergência do
Atlântico Sul (ZCAS). A evapotranspiração praticamente não apresentou mudanças no decorrer do ano
na Amazônia, mostrando que mesmo na estação seca, a floresta não apresenta deficiência hídrica, uma
vez que tem a capacidade de capturar água de regiões mais profundas. O transporte de vapor d 'água
atmosférico para a porção central do Brasil, teve papel importante na precipitação para as regiões
sudeste e central do Brasil, uma vez que se observou grande quantidade de umidade para as essas
regiões. Os processos advectivos tiveram papel dominante no cálculo da intensidade do ciclo hidrológico,
na moísteníng effícíency e na reciclagem local de água na Amazônia. Na média, a reciclagem de água na
Bacia Amazônia variou entre 6 e 12% com valores mais significativos durante a estação chuvosa.
Porém, valores mais intensos foram observados na porção sul da Amazônia alcançando valores da
ordem de 20%. Embora a contribuição da reciclagem local de água observada no presente estudo não
seja tão significativa; mesmo assim, representou uma considerável porção do balanço de água regional.
Desta forma, mudanças na cobertura vegetal amazônica decorrentes do desflorestamento contribuirão
para modificar o balanço de umidade com conseqüências na Amazônia e nas regiões vizinhas.
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Figura 1 - Distribuição espacial da reciclagem de água (%) média para: (a) Janeiro-Março, (b) Abril-
Junho, (c) Julho-Setembro e (d) Outubro-Dezembro, calculada através do modelo de Brubaker et aI.
(1993).
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Figura 2 - Distribuição sazonal da reciclagem de água (%) para os comprimentos de escala de 500 km e
1000 km. Os valores representam médias sobre a Amazônia (ver área destacada na figura 1).
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