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RESUMO 

 

O enfoque deste trabalho é contribuir para a compreensão dos processos que definem a 

propagação de linhas de instabilidade tropicais da Amazônia. Foi feita a análise de 9 

anos de imagens de satélite definindo  casos de linha de instabilidade e relacionando sua 

ocorrência com as do seu ambiente. Foi ressaltado o papel dos jatos de baixos níveis na 

propagação das linhas de instabilidade e verificadas possíveis diferenças entre os 

sistemas que se propagam e os que não se propagam. A partir da análise observacional 

foram feitas simulações numéricas com o modelo BRAMS para explorar a sensibilidade 

da propagação das linhas de instabilidade às características cinemáticas do ambiente. 

Como resultado principal, obteve-se que a maioria dos casos observados foi de linhas 

que não se propagaram, permanecendo quase estacionárias nas proximidades da costa 

norte do Brasil. Do total de casos de LI identificadas nas imagens de satélite, apenas 

20% foram de linhas se propagaram mais de 400 km. O perfil do vento para seu 

ambiente de formação e desenvolvimento possui características que reúnem um jato em 

baixos níveis, um jato em altos níveis e pouco cisalhamento na intensidade e na direção. 

O jato em baixos níveis foi predominante de leste com intensidade média de 9 ms-1 e 

ocorreu em torno de 800 hPa. Ele foi mais intenso e mais profundo para as linhas que se 

propagaram mais de 400 km e menos intenso e menos profundo para as linhas costeiras. 

Os anos de 2005 e 2006 tiveram um aumento considerável de casos, em especial para as 

linhas que se propagaram. 2005 foi um ano atípico, pois foi verificado um aumento na 

temperatura da superfície do mar do Atlântico tropical, o que permitiu especular que 

aumentos como o que foi verificado, em certas áreas do Oceano Atlântico, pode levar ao 

aprofundamento do JBN através da intensificação das ondas de leste e assim favorecer a 

formação de mais LI na costa norte do Brasil. O JBN tem papel importante no processo 

de desenvolvimento das torres de cúmulos que compõe as linhas de instabilidade. Não 

só são responsáveis pela organização do sistema em linha, mas influenciam diretamente 

nos processos internos das nuvens, como ventilação e entranhamento, a formação de 
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correntes descendentes e a formação de frentes de rajada em superfície que, em última 

instância, definem as características de propagação. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to contribute to the understanding the processes that define the 

propagation of Amazon Tropical Squall Lines (ASL). 9 years of satellite images were 

analyzed defining ASL cases and their relationship with environment characteristics. 

The low level jet (LLJ) in ASL propagation has emerged as an important feature and  

possible differences between the systems that propagated and systems that did not 

propagate were analyzed. The observational analyzes suggested a series of numerical 

simulations with BRAMS model to explore the sensitivity of propagating ASL with 

respect to the kinematic characteristics of environment. Main results show that the 

larger  number of ASL cases was of non propagating coastal lines. From the total, only 

20% of ASL propagated more than 400 km (SL2). The wind profile of ASL formation 

and development environment had a LLJ, an upper level jet and to small values of speed 

and directional shear. The LLJ was from east with intensity of about 9 ms-1 and it was 

occurred around 800 hPa. It was more intense and deeper for SL2 than CSL. The 2005 

and 2006 years had an considerable increase of ASL cases, specially for propagated 

lines. The 2005 year was atypical, because had an increase of sea surface temperature of 

Tropical Atlantic Ocean, allowing to speculate that this kind of increase, in certain areas 

of the Ocean, can lead to the deepening of LLJ through of easterly wave intensification, 

and thus favoring the formation of more ASL in the North coast of Brazil. The LLJ has 

a important role in the development processes of cumulus towers that compose the ASL 

and not only it were responsible for organization of the system, but it directly influence 

the internal processes of clouds, like inflow into the cloud.  
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 

Linhas de instabilidade (LI) tropicais são bandas estreitas de nuvens 

convectivas, facilmente identificadas em imagens de satélite devido à sua nebulosidade 

característica e formam-se em várias regiões do globo. Elas foram primeiramente 

descritas como um fenômeno meteorológico distinto por Hamilton e Archbold (1945). 

Eles descreveram as massas de ar e os ventos predominantes na Nigéria e territórios 

adjacentes. Também descreveram as tempestades e os nevoeiros de areia e discutiram a 

previsão destes eventos. Por fim, os autores descreveram as LI que se formam no Saara, 

juntamente com o seu mecanismo. 

Após isto, a primeira documentação de uma linha observada durante um 

experimento de campo foi apresentada por Zipser (1969) enfocando um caso no 

Pacífico Equatorial. O autor mostrou algumas características dinâmicas e 

termodinâmicas de um distúrbio propagante, análogas a uma linha de instabilidade 

típica das médias latitudes. A partir daí, inúmeros trabalhos foram feitos em várias 
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partes do mundo para tentar explicar os processos que ocorrem junto as LI através de 

observações e, mais recentemente, através de simulações numéricas.  

A linha de instabilidade tropical é parte de um distúrbio propagante de 

mesoescala. A linha de instabilidade, propriamente dita, é a porção principal do sistema 

e consiste de vários cumulonimbus organizados. Para completar, uma região 

precipitante de bigorna arrasta-se na retaguarda do sistema (ver Figura 1). 

 

Figura 1 - Seção Vertical esquemática de um sistema de linha de instabilidade tropical 

(adaptado de Houze, 1977). 

 

Os elementos convectivos contidos nas LI são exemplos de “torres quentes” do 

tipo discutido por Riehl e Malkus (1958). Contem correntes ascendentes que 

transportam ar quente e úmido da camada limite para os altos níveis da atmosfera. 

Correntes descendentes associadas com as torres transportam ar frio e seco, da média 

troposfera para a camada limite.  O ar desta corrente convectiva descendente espalha-se 

ao chegar à superfície na chamada piscina fria, ou bolsão de ar frio, e produz uma região 

de convergência que auxilia na formação de novos elementos convectivos a sua frente; a 

piscina fria espalha-se também na retaguarda da LI. Os velhos elementos convectivos 

enfraquecem e se misturam com a região da bigorna onde dissipam. Cada elemento de 

linha evolui através de um período de rápido crescimento, com os topos dos ecos 

penetrando a tropopausa a uma altitude máxima de 16-17 km, então diminuem até a 

altura de 13-14 km, que corresponde à altura da bigorna na qual os elementos de linha 

associam-se no final de seu ciclo de vida. Nessa região aparece uma corrente 

descendente em mesoescala (Atkinson, 1981; Houze, 1977). 
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A região da bigorna tem uma estrutura predominantemente estratiforme. As 

nuvens e a precipitação nesta região tendem a ser uniformes horizontalmente, com 

estratificação vertical distinta. Partículas de precipitação nas porções superiores da 

bigorna estão na forma de partículas de gelo, que crescem por deposição, riming e 

agregação, derretem numa camada rasa abaixo da isoterma de 0 oC  e, finalmente, 

evaporam parcialmente à medida que caem através do ar não saturado abaixo da base da 

nuvem (Gamache e Houze Jr, 1982).  

As principais características da circulação atmosférica da região tropical no 

norte do Brasil têm sido estudadas nas últimas décadas. Os estudos de Molion (1987, 

1993) caracterizaram as circulações de macro e mesoescala que atuam na Amazônia, 

assim como os processos dinâmicos que organizam e promovem a precipitação naquela 

região. Esses mecanismos que provocam chuva na Amazônia foram agrupados em três 

tipos: i) a influência da convecção diurna resultante do aquecimento da superfície e 

condições favoráveis de grande escala; ii) linhas de instabilidade originadas na costa 

norte-nordeste do litoral Atlântico; e iii) aglomerados convectivos de meso e grande 

escala, associados com a penetração de sistemas frontais nas regiões sul e sudeste do 

Brasil e que interagem com a região Amazônica. 

Greco et al. (1990) classificaram a convecção que se forma na bacia em três 

tipos quanto a sua ocorrência: linhas que ocorrem na costa, convecção que ocorre na 

bacia e localmente. Dentre estas as que mais se destacam são as linhas costeiras por 

serem de grande extensão e formarem-se na costa norte do Brasil, podendo propagar-se 

por toda bacia. Esses autores encontraram também que os sistemas costeiros têm 

geralmente 1000-2000 km de comprimento, mas podem atingir um comprimento 

máximo acima de 3500 km. Eles estimaram que os sistemas se propagam, em geral, 

com velocidade de 50-60 kmh-1 e foram observados com tempo de vida de até  48 h. 

Uma importante constatação foi que 12 linhas de instabilidade,   que ocorreram durante 

a segunda etapa do Amazon Boundary Layer Experiment (ABLE 2B), produziram 40% 

da chuva de todo o experimento.  

Pesquisas mostram que as LI podem ter sua origem ligada às circulações de 

brisa (Kousky, 1980; Sun e Orslanski, 1981) ou a padrões de ondas que se propagam na 

região tropical (Houze, 1977). Porém, outros fatores podem também contribuir para sua 
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formação. O período do dia preferencial para sua formação é durante a tarde, justamente 

em resposta à penetração da brisa marítima na região costeira. Segundo vários autores 

(por exemplo, Cohen, 1989) as LI ocorrem mais freqüentemente entre abril e agosto, 

contribuindo para elevados valores de precipitação nas áreas atingidas e um eficiente 

transporte vertical de aerossóis e gases traço (Silva Dias et al., 2005).  

De acordo com Kousky (1980), uma vez que um cumulonimbus se desenvolve 

ao longo da frente de brisa, a linha de convecção ativa pode continuar a se propagar 

para o interior do continente, possivelmente como uma linha de instabilidade. Ele notou, 

em um caso, que a frente de brisa penetrou bastante continente adentro quando o 

escoamento médio foi em direção continental e apenas um pouco quando o escoamento 

médio foi mais paralelo à costa ou até em direção ao oceano. 

Sun e Orslanski (1981) investigaram os efeitos do contraste terra-mar, 

viscosidade e variação diurna da estratificação na camada limite planetária em relação à 

instabilidade trapezoidal. Seus resultados mostraram que as ondas de gravidade internas 

de mesoescala, associadas com a instabilidade trapezoidal local, podem ser excitadas 

pela circulação de brisa marítima próximo à costa, onde as bandas de nuvens se 

originam, e então se desenvolvem e propagam-se continente adentro. O período de 

ondas de mesoescala na região equatorial depende da variação diurna da estratificação, 

assim como, da magnitude da viscosidade. Sun e Orslanski (1981) também avaliaram o 

mecanismo de propagação das linhas de instabilidade tropicais usando um modelo 

linear no qual a circulação de brisa produziu uma onda propagante associada com a 

instabilidade trapezoidal, que é devida a oscilação diurna do perfil de temperatura da 

camada limite. 

Garstang et al. (1994) mostraram que as linhas costeiras da Amazônia passam 

por 6 estágios no seu ciclo de vida: gênesis, intensificação, maturidade, 

enfraquecimento, re-intensificação e dissipação. Eles também sugeriram uma estrutura 

para o escoamento de ar que inicialmente está orientado perpendicular ao eixo da linha 

de instabilidade, descrevendo movimento ascendente profundo na borda principal do 

sistema e convergência de massa nos médios níveis na região da bigorna. É encontrada, 

na região da bigorna, ascendência em mesoescala acima do nível de congelamento (550 

hPa) e subsidência abaixo desse nível (ver Figura 2). Os movimentos verticais nessa 
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região são menores (uma ordem de magnitude) que aqueles encontrados na borda 

convectiva do sistema. 

 

 

Figura 2 - Modelo conceitual da estrutura de escoamento para uma linha de 

instabilidade costeira da região amazônica (adaptado de Garstang et al., 1994) 

 

As linhas de instabilidade estão entre os fenômenos de mesoescala mais 

difíceis de simular. Embora sejam, indubitavelmente, influenciadas (e às vezes geradas) 

pelas características geográficas, como topografia e contraste terra-água, elas são 

altamente variáveis no espaço e transientes no tempo, fazendo com que condições de 

contorno laterais e condições iniciais sejam essenciais para previsões satisfatórias, o que 

é difícil e de custo computacional elevado para se obter (Pielke, 2002). 

O desenvolvimento da modelagem numérica dos sistemas convectivos exige 

conhecimento de como a escala convectiva está “acoplada” com circulações em escalas 

de espaço e tempo maiores e também menores que ela, ou seja, desde os fenômenos em 

escala planetária até suas relações com a microfísica das nuvens e turbulência de 

pequena escala podem influenciar a evolução de um sistema de mesoescala.  
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  Para modelagem da mesoescala um dos modelos mais utilizados é o Regional 

Atmospheric Modeling System - RAMS (Pielke et al., 1992) desenvolvido na Colorado 

State University e que recebeu desenvolvimentos brasileiros (BRAMS – Freitas et al., 

2007). Utilizado na previsão de tempo e clima e para simulações de fenômenos, esse 

modelo de mesoescala é não hidrostático, com possibilidades de realizar simulações bi e 

tridimensionais com inicialização homogênea ou heterogênea (Cotton et al., 2003). 

A combinação entre a análise observacional das LI da Amazônia e a simulação 

numérica para investigar os processos que as definem forma a base deste trabalho. Os 

objetivos são definidos a seguir. No capítulo 2, a análise observacional é apresentada. 

No capítulo 3, os resultados de simulações numéricas são discutidos. E, por fim, o 

capítulo 4 apresenta um sumário das conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.2 – Objetivos do projeto 

 

1.2.1 - Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste projeto é compreender os processos dinâmicos e 

termodinâmicos associados às linhas de instabilidade tropicais da Amazônia, 

principalmente no que diz respeito aos seus mecanismos de propagação e as interações 

entre as várias escalas de movimento às quais estão associadas. 

 

1.2.2 - Objetivos Específicos 

 

- Analisar uma série de 9 anos de casos de linha de instabilidade amazônica com o 

intuito de identificar suas  características e do seu ambiente de formação e 

desenvolvimento; 
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- Entender as relações entre as linhas de instabilidade e os jatos de baixos níveis que 

estão associadas a esta e o seu papel quanto à propagação destes sistemas, capturando 

possíveis diferenças entre as linhas que se propagam e as que não se propagam; 

 

- Realizar simulações para compreender características da dinâmica associada às linhas 

de instabilidade tropicais da Amazônia, mais especificamente, como os jatos de baixos 

níveis interagem com esses sistemas, qual sua importância e qual sua sensibilidade com 

relação às características cinemáticas do ambiente. 
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Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2    

 

Características do perfil de vento associadoCaracterísticas do perfil de vento associadoCaracterísticas do perfil de vento associadoCaracterísticas do perfil de vento associado    ásásásás    LLLLinhas de inhas de inhas de inhas de 

Instabilidade da AmazôniaInstabilidade da AmazôniaInstabilidade da AmazôniaInstabilidade da Amazônia    

 

O comportamento de uma tempestade depende do ambiente no qual ela cresce, 

incluindo a estabilidade termodinâmica, perfis verticais do vento e a influência do 

forçante em mesoescala. A presença de instabilidade termodinâmica e a existência de 

energia potencial disponível convectiva são condições necessárias para a formação de 

convecção profunda, porém não definem necessariamente a organização da convecção 

em sistemas de mesoescala. Weisman e Klemp (1984, 1986) mostraram que o 

cisalhamento vertical do vento influencia diretamente na organização dos sistemas, sua 

propagação e tempo de vida. Essa capacidade organizacional é devida às habilidades da 

frente de rajada do sistema disparar novas células convectivas e de sua corrente 

ascendente interagir com o cisalhamento vertical do vento para produzir uma estrutura 

de tempestade maior e, eventualmente, quase-estacionária. Neste capítulo serão 

apresentadas algumas características das linhas de instabilidade da Amazônia e dos jatos 

em baixos níveis encontrados no ambiente em que se formam as LI a partir de um 

conjunto de 9 anos de casos. 
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2.1 – A importância dos Jatos em Baixos Níveis e do cisalhamento nos perfis de 

vento 

 

Uma das primeiras observações da existência de um jato em baixos níveis 

(JBN) associado ao desenvolvimento das linhas de instabilidade foi feita por Mansfield 

(1977). Thorpe et al. (1982) realizaram experimentos numéricos em que incluíram o 

cisalhamento unidirecional e perfis que incluíam velocidade máxima na forma de jatos. 

Os casos com forte cisalhamento em baixos níveis e sem cisalhamento em altos níveis 

produziram sistemas mais intensos. Simulações com cisalhamento unidirecional foram 

instáveis. Os perfis com o jato produziram sistemas menos vigorosos, mas circulações 

quase-estacionárias. 

Barnes e Sieckman (1984) caracterizaram o ambiente de LI tropicais e 

convecção não organizada, durante o GATE (GARP Atlantic Tropical Experiment). 

Constataram que as LI se formaram em ambiente que tinha uma camada mais seca nos 

médios níveis e cisalhamento do vento em baixos níveis mais forte do que um ambiente 

em que a convecção não organizada se desenvolveu. Esta camada mais seca associada 

ao ambiente das LI resultou em maior instabilidade potencial e levou a uma corrente 

convectiva descendente mais intensa. Nesse caso o ambiente das LI também foi mais 

úmido nos níveis mais altos. Além disso, o cisalhamento do vento acima de 4 km foi 

perpendicular as bandas de chuva, enquanto que para a convecção não organizada, ele 

se mostrou paralelo.  

Dudhia et al. (1987) simularam uma LI que ocorreu no oeste da África. Ela se 

formou em um ambiente que continha um jato de leste em baixos níveis. O sistema 

simulado foi multicelular, com células sendo geradas e viajando a frente da frente de 

rajada. Quando modificaram o perfil do vento reduzindo a magnitude do cisalhamento 

acima do jato de leste, surgiu um tipo de célula única estacionária. Neste caso, a 

corrente ascendente foi mais vertical. Um aspecto surpreendente da simulação foi a 

ausência de uma piscina fria, de forma que a circulação aparentou ter um 

comportamento de onda. 
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Chin e Wilhelmson (1998) usaram um modelo de nuvem para testar os perfis 

de vento e condições termodinâmicas e mostraram que a estrutura da LI simulada está 

fortemente relacionada com o jato de baixos níveis. Quando o cisalhamento foi 

insuficiente, as células iniciais não persistiram e uma linha contínua não pôde se formar. 

Em estudos observacionais e simulações numéricas, vários autores (Stensrud, 

1996; Whiteman et al., 1997; Parsons et al., 2000; Lackman, 2002) observaram que os 

JBN, associado a vários sistemas, são responsáveis por parte do aumento de vapor de 

água em baixos níveis na atmosfera, desempenhando importante papel na circulação 

geral, na geração e manutenção dos processos de convecção em latitudes médias e 

tropicais, podendo apresentar uma estrutura dinâmica e estratificada com a existência de 

diferentes escalas meteorológicas espaciais e temporais. 

Cohen (1989) usou seqüências de imagens de satélite no infravermelho para 

documentar as LI da Amazônia em termos de freqüência mensal, dimensão e velocidade 

de propagação para um período de oito anos (1979-1986). O estudo revelou que muitas 

LI se formam no inverno do hemisfério sul e que sua velocidade média é de 16 ms-1 e a 

direção de propagação é de E-NE. A autora também analisou as LI que se formaram 

durante o ABLE 2B, durante o período entre 13 de abril e 13 maio de 1987, e encontrou 

que o perfil vertical médio da velocidade do vento mostrou um jato em baixos níveis 

mais forte e profundo nos dias com LI do que nos dias sem LI. 

Silva Dias e Ferreira (1992) investigaram se um modelo linear simples poderia 

indicar a dependência da velocidade de soluções instáveis propagantes no perfil vertical 

do vento, como um meio de contribuir para um entendimento dos resultados observados 

por Cohen (1989). O modelo escolhido foi descrito por Silva Dias et al. (1984) no qual 

uma tempestade é representada como um pacote de ondas de gravidade internas. Foram 

estudados quatro casos, nos quais o caso 1 correspondeu à média dos perfis de vento de 

dias em que se observou a formação de LI; o caso 2, em que se observou a formação de 

linhas de cumulonimbus sem propagação; o caso 3 sem a formação de sistemas 

convectivos organizados. E o caso 4 com a média de 5 dias consecutivos nos quais se 

observou a formação de LI.Os perfis verticais do vento para os casos 1 e 4 mostraram 

um máximo relativo na velocidade em aproximadamente 800 hPa, com intensidade de 

13 ms-1 e direção de leste.  No caso 1, o modelo produziu um modo instável, mas com 
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velocidade mais baixa que os casos observados de LI. No caso 4, foram produzidos 

modos instáveis com velocidades comparáveis àquelas observadas. Além disso, a 

profundidade do jato de baixos níveis (JBN) e o cisalhamento para estes casos foram 

maiores concordando com Cohen (1989). Para os casos 2 e 3, a intensidade do vento foi 

de 10 ms-1 e o modelo foi consistente em não ter um distúrbio instável propagante.  

Cohen et al. (1995) documentaram as condições ambientais associadas com as 

LI, também na ocasião do ABLE 2B. Verificaram que o vento zonal médio máximo 

ocorreu em torno de 800 hPa em todos os casos e que havia uma camada contendo 

velocidade constante e que esta camada variava entre as diferentes situações estudadas. 

Eles ainda mostraram que dois mecanismos de grande escala podem contribuir para a 

ocorrência desse jato de leste em baixos níveis, que seriam as ondas de leste e as fontes 

tropicais de calor. 

Posteriormente, Chin e Wilhelmson (1998) constataram que todas as 

ocorrências de linhas de instabilidade oceânicas estudadas no GATE estavam 

relacionadas com as atividades de ondas de leste. Estudos anteriores já haviam sugerido 

que a presença do ar seco do Saara a frente do cavado da onda é favorável para o 

desenvolvimento destes sistemas. Em adição, a estrutura típica das ondas de leste 

apresenta jato de leste nos baixos níveis e jatos de norte. 

Liu (2005) usou um modelo numérico de nuvem tri-dimensional para simular 

uma linha convectiva durante o TRMM-LBA em 23 de fevereiro de 1999. Foi mostrado 

que este sistema convectivo simulado se diferenciou das LI em vários aspectos. 

Primeiro, por que o sistema sobreviveu apenas duas horas, o que é um tempo de vida 

muito mais curto em relação ao que é observado para as linhas de instabilidade da 

Amazônia. Segundo, suas dimensões foram bem menores, já que se verificou que sua 

maior dimensão não excedeu 100 km, e isso nos seus primeiros estágios de vida. 

Finalmente, a sistema moveu-se mais lentamente acompanhando o vento em baixos 

níveis. Estas diferenças se deram, essencialmente, por que o cisalhamento do ambiente 

foi mais raso e mais fraco, o que produziu uma piscina fria também mais rasa e mais 

fraca. 

Tais trabalhos que tentaram analisar o papel dos jatos de baixos níveis no 

desenvolvimento e propagação das linhas de instabilidade da Amazônia foram 
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realizados por um período de apenas algumas semanas e em uma determinada época do 

ano. E se fossem verificadas a existência e as condições dos JBN para um período maior 

e mais heterogêneo? Tais características descritas acima continuariam sendo 

verificadas? 

Além disso, sabe-se da presença dos JBN associados aos casos de LI, porém 

isso não é suficiente para explicar o porquê das LI se propagarem por milhares de 

quilômetros. Uma explicação plausível é que os JBN sejam apenas um dos elementos 

que possibilite esta propagação.  

Aqui serão documentados alguns aspectos do ambiente de formação e 

desenvolvimento das linhas de instabilidade amazônicas, especialmente, a associação 

entre LI e JBN, já que este é uma das características de maior destaque deste ambiente. 

Essa análise será apresentada para um período de 9 anos como um primeiro passo para 

uma documentação mais extensa da dinâmica das LI. 

 

2.2 – Dados 

 

Inicialmente foi feita uma análise subjetiva de imagens de satélite no canal 

infravermelho e uma contagem das ocorrências de LI entre os anos de 2000 e 2008, 

segundo metodologia descrita por Cohen (1989). As imagens têm resolução de 30 

minutos e cobrem toda a área da bacia amazônica. Elas são um produto do satélite 

GOES-10 nos canais infravermelho e vapor d’água. Essa metodologia consiste em 

determinar o ponto central do sistema e segui-lo desde sua formação até sua dissipação 

e, assim determinar a distância de propagação do sistema.  

Desta forma, as linhas de instabilidade também foram classificadas segundo 

sua propagação seguindo Cohen (1989). As linhas de instabilidade que se propagaram 

menos que 170 km foram classificadas como Linhas de Instabilidade Costeiras (LIC), as 

que se propagaram entre 170 e 400 km são as Linhas de Instabilidade de Propagação do 

tipo 1 (LIP1) e as que se propagaram por mais de 400 km foram chamadas Linhas de 

Instabilidade com Propagação do tipo 2 (LIP2). 
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A partir daí, utilizando reanálises da componente zonal do vento, do European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) [Uppala et al., 2005] , para o 

mesmo período, foram retiradas informações do ambiente de formação dos sistemas, 

tais como, ocorrência de JBN, intensidade e nível de máxima intensidade. A reanálise 

utilizada possui 1,5º X 1,5º de resolução. Os valores obtidos corresponderam ao ponto 

de grade mais próximo da cidade de Belém – PA (1,38°S; 48,48°W) [ver Figura 3]. 

 
 

 

Figura 3 – Mapa da região de estudo mostrando a cidade de Belém – PA e a Bacia do 

Rio Amazonas (Adaptado de Cohen et al., 1995). A área na qual foi utilizada a 

temperatura da superfície do mar está indicada. 

 

Foi escolhida a componente zonal do vento para a análise dos perfis, apenas 

por simplificação, já que a componente meridional naquela região é muito pequena. 

Desta forma, o vetor vento (componente zonal e componente meridional) é, 

climatologicamente, de leste. 

Mesmo com os incentivos e as várias realizações de campanhas de coleta de 

dados realizados por toda a Bacia amazônica por ocasião de vários experimentos, como 
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por exemplo, o Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia (LBA), 

dados observacionais são escassos e possuem muitas descontinuidades. As reanálises 

são um conjunto de dados representativos da atmosfera e confiáveis que possibilita a 

análise completa de um período sem falhas de dados. A Figura 4 mostra a diferença de 

velocidade das componentes zonais entre sondagens realizadas em Belém-PA, e as 

reanálises no ponto próximo a Belém (indicado na Figura 3) ao longo do período entre 

01 e 22 de janeiro de 2001, como um exemplo. Pode-se notar que as maiores diferenças 

se encontram nos altos níveis acima de 500 hPa e na maioria dos dias as reanálises 

superestimam os valores de velocidade em alguns dias.  A região abaixo de 500 hPa, 

onde as diferenças se mostram pequenas é a que tem maior impacto no desenvolvimento 

de tempestades segundo os vários trabalhos citados acima. Logo, embora também haja 

limitações no estudo com as reanálises, elas ainda se mostram a melhor opção em 

termos de conjunto de dados, já que as sondagens possuem muitas descontinuidades. 

Os perfis de vento utilizados correspondem às 1200 UTC (a diferença entre 

UTC e horário local é de 3 horas), em virtude de este horário preceder a formação das 

linhas costeiras de cumulonimbos. Às 1800 UTC os sistemas já estão próximos a 

Belém, de forma que os perfis verticais neste horário já estariam contaminados pela 

circulação de mesoescala e não representariam o ambiente em que se formam as LI. 

Os JBN foram identificados a partir do critério a seguir: considerou-se haver a 

presença de um jato quando se observou no perfil um máximo de velocidade entre os 

níveis de 600 e 900 hPa, independente do valor da velocidade. Assim, foram observados 

a intensidade e o nível de ocorrência desse máximo, juntamente com sua direção. 

Finalmente, a análise foi complementada com dados de temperatura da 

superfície do mar (TSM) do National Centers for Environmental Prediction-National 

Center for Atmospheric Research (NCEP-NCAR) para o mesmo período, com 

resolução de 2,5° X 2,5° (Kalnay et al., 1996). Os valores de TSM apresentados 

correspondem a um ponto de grade no meio do Oceano Atlântico (1°N; 35°W). Este 

ponto foi escolhido com o intuito de analisar a relação entre TSM, JBN e LI, conforme 

será discutido mais adiante. 
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Figura 4 - Diferença entre a velocidade da componente zonal entre sondagens 

realizadas em Belém - PA, e reanálises do ECMWF no ponto de grade próximo a Belém 

para o período entre 01 e 22 de junho de 2001. 

 

2.3 – Climatologia de casos e características dos perfis de vento 

 

A contagem de casos de LI através das imagens de satélite no infravermelho, 

entre os anos de 2000 e 2008, forneceu uma visão geral das distribuições anual e mensal 

de suas ocorrências. O total de imagens disponíveis neste período foi de 2987. Ao todo 

foram identificados 1436 casos de linhas de instabilidade que se formaram ao longo da 

costa norte do Brasil, o que equivale a uma ocorrência média a cada 2 dias desses 

sistemas na região. Desse total, 775 casos foram de LIC, 375 de LIP1 e 286 de LIP2, o 

que equivale a, aproximadamente, 54%, 26% e 20% dos casos, respectivamente (ver 

Figura 5). Nota-se que existe um mecanismo de propagação que atua mais efetivamente 

em apenas alguns casos de LI, proporcionando a propagação destes sistemas por longas 

distâncias. 
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A partir dos casos identificados dentro deste período de nove anos, também se 

buscou identificar a presença dos jatos de baixos níveis nos perfis verticais do vento. 

Foram utilizadas as reanálises para a obtenção dos perfis da componente zonal. Do total 

de casos de LI, 1268 apresentaram o JBN em seus perfis, ou seja, aproximadamente 

87%. Quanto aos tipos, aproximadamente, 89%, 85% e 86% dos totais de LIC, LIP1 e 

LIP2, respectivamente, apresentaram JBN em seus perfis (ver Figura 5). 

Embora apenas 20% das LI se propagaram por mais que 400 km, Rickenbach 

(2004) estudou um caso de LIP2 que foi gerada na costa nordeste e propagou-se para o 

sudoeste da bacia amazônica a 3000 km de sua região de formação. Tinha orientação de 

noroeste-sudeste e comprimento em torno de 1000 km. A velocidade de propagação foi 

de, aproximadamente, 13 ms-1 e o tempo de vida de quase 48 h. Ele observou que esses 

sistemas que se propagam por longas distâncias contribuem para a ocorrência do 

máximo secundário de nebulosidade que ocorre no período noturno sobre a bacia, 

especialmente para sua região sudoeste, além de contribuírem diretamente para a chuva 

que ocorre a noite.  

 

 

Figura 5 - Distribuição dos casos totais de LI e aqueles em que foram observados os 

JBN. 
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Pela Figura 6, pode-se perceber que 72% das LIC estiveram associadas a JBN 

com velocidade entre 6 e 12 ms-1 e em 32% delas, o máximo ocorreu nos níveis de 750 

e 775 hPa. 67% das LIP1 tiveram JBN com velocidade entre 6 e 12 ms-1 e nível de 

máxima intensidade entre 800 e 825 hPa, com 31% das ocorrências. Por fim, 72% das 

LIP2 tiveram JBN com velocidade entre 8 e 14 ms-1, com 31% de preferência de 

ocorrência entre os  níveis 800 e 825 hPa. Assim, observa-se uma pequena tendência 

dos JBN nas LIP2 serem mais intensos. Percebe-se que nas LIC o máximo do JBN 

tende a ocorrer um pouco mais acima do que nos casos em que se observam sistemas 

que se propagam por mais do que 170 km. Estas questões serão melhor demonstradas 

posteriormente. 

A Figura 7 mostra as distribuições mensais e anuais das ocorrências de LI e de 

JBN. Destaca-se a contribuição de cada tipo de sistema em relação ao total de casos 

durante o período de estudo. Os meses de maior ocorrência desses sistemas são de abril 

até julho, correspondendo à parte da estação chuvosa e parte da estação de transição 

(Figura 7a) [Marengo et al., 2001]. Esses meses também são aqueles nos quais se 

observa a maior ocorrência de LIP2. Tal resultado é semelhante ao que já é encontrado 

na literatura, por Cohen (1989) e Silva Dias et al. (2005). 

Ao se observar a ocorrência de JBN (Figura 7), percebe-se que sua variação 

acompanha as variações de ocorrência nos casos de LI. Os dois meses que apresentaram 

mais perfis com a presença dos jatos foram maio e junho. Em média, os jatos tiveram 

intensidade maior nos meses de setembro a dezembro, ou seja, fora do período 

preferencial de ocorrência das linhas. Nestes meses, os máximos dos jatos ocorreram em 

níveis mais baixos do que nos demais meses. 
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(a) 

(b) 

Figura 6 – Histograma de freqüência para (a) a intensidade do JBN (ms-1) e (b) Níveis 

de máxima intensidade do vento divididos em classes e relativos ao total de cada tipo de 

LI. 
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(a) 

(b) 

Figura 7 - Distribuição mensal (a) e anual (b) dos casos de LI (linhas contínuas) e JBN 

(linhas tracejadas) relativos à quantidade de imagens disponíveis. TSM média para um 

ponto no Oceano Atlântico Tropical como mostrado na Figura 2. 
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Quanto à distribuição anual (Figura 7b), percebe-se que em 2005 e 2006 

ocorreu um aumento significativo desses sistemas, com quase 25% a mais de casos 

quando comparados aos anos que os precederam e sucederam. Percebe-se, também, que 

os três tipos de LI tiveram seus casos aumentados, mas esse aumento se dá 

especialmente para casos de LIC e LIP2. Os jatos seguem muito bem a distribuição 

anual dos casos de LI, de forma que também se observa um aumento de ocorrências de 

JBN para 2005 e 2006.  Tal resultado confirma que os jatos de baixos níveis são 

características intrínsecas no ambiente de desenvolvimento das linhas de instabilidade 

da Amazônia, independente do quanto se propaguem. 

O ano de 2005 foi de grande repercussão, pois foi registrada a maior seca dos 

últimos 40 anos que atingiu principalmente o sudoeste da região Amazônica. Segundo 

Marengo et al. (2008) foi provocada por anomalias quentes no Oceano Atlântico 

Tropical Norte, uma redução na intensidade do transporte de umidade pelos alísios para 

aquela região e por um enfraquecimento do movimento ascendente resultando na 

redução do desenvolvimento da convecção e da chuva. De acordo com os autores, a 

parte norte da Bacia Amazônica, onde as LI se formam, não sofreu com a estiagem. 

Embora as LI que se formam na costa norte sejam um dos principais produtores de 

chuva na Amazônia, a bacia é muito vasta e sistemas de grande escala são responsáveis 

pelo maior percentual dessas chuvas. Assim, Marengo et al. (2008) verificaram padrões 

anômalos na TSM e na circulação atmosférica que resultaram em anomalias negativas 

de chuva no centro-sul da Amazônia. Nesta parte da bacia, as LIP2 freqüentemente 

chegam durante a noite e sempre em seu estágio de dissipação, causando episódios de 

chuva de fraca a moderada (Rickenbach, 2004).  

Estas mudanças nos padrões de TSM observadas em 2005 podem ter 

contribuído para uma maior formação e propagação das LI, uma vez que TSM mais 

quente favorece a formação de mais ondas de leste que podem alcançar o litoral norte 

do Brasil (Shapiro e Goldenberg, 1998). Estas ondas de leste podem ser responsáveis 

pelo aprofundamento dos JBN (Burpee, 1972; Cohen et al., 1995; Diedhiou et al., 

1999). Garner et al. (2009) mostraram uma tendência de aumento na TSM do Atlântico 

para o período entre 1980 e 2006. Eles detectaram mais ciclones tropicais em 2005 e 

2006. 
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A Figura 7b sugere que o aumento da TSM do Atlântico está associado a um 

aumento nos casos de LI. O coeficiente de correlação entre a TSM e as LI foi de 0,62, 

significativo para um nível de confiança de 99,5%. Este resultado permite especular que 

o aumento da TSM em certas áreas do Oceano Atlântico, por estar ligada ao 

aprofundamento e intensificação do JBN, através da intensificação das ondas de leste 

que, por sua vez, pode favorecer a formação de mais LI na costa norte do Brasil. 

Contudo, esta discussão precisa ser melhor estudada e detalhada para que se chegue a 

uma resposta consistente. 

Embora os JBN sempre estejam presentes no ambiente de formação das LI, há 

algumas diferenças importantes entre as linhas costeiras e as que se propagam. A Figura 

8 mostra os perfis médios da componente zonal do vento para todos os dias em que se 

observa a ocorrência de LI (comLI), para os dias em que não há a formação desses 

sistemas (semLI) e para os dias em que se observam LIC, LIP1 e LIP2, separadamente. 

Observa-se que o JBN para as linhas costeiras é menos intenso do que para as linhas que 

se propagaram, cerca de 0,8 ms-1 (ver Tabela 1). Em média, a diferença entre a 

intensidade dos JBN médios entre LIP1 e LIP2 é de 0,4 ms-1. Para os dias com e sem LI, 

a intensidade do vento foi semelhante entre ambos e em torno de 9 ms-1. Este resultado 

sugere que a intensidade do JBN não é determinante para a propagação das LI. Porém, 

esta figura nos sugere que o que parece fazer a diferença aqui é a profundidade do jato 

para cada conjunto de situação.  
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Figura 8 - Perfis médios da componente zonal do vento para casos de LI, com destaque 

para os baixos níveis. 

 

Tabela 1 - Valor médio da intensidade máxima do JBN e seu desvio-padrão para os 

dias com e sem formação de LI e LIC, LIP1 e LIP2 

 Média Desvio-padrão  
SemLI -9,0 3,0 

ComLI -9,0 2,5 
LIC -8,7 2,5 

LIP1 -9,1 2,4 
LIP2 -9,5 2,4 

 

 

Com o objetivo de esclarecer o papel da profundidade dos JBN na formação e 

desenvolvimento das LI, foi definido um índice (ΔN) que consiste na diferença entre a 

pressão do nível de máximo valor do vento e a pressão do nível acima que possui, 

aproximadamente, um terço do valor máximo. A Figura 9a mostra a distribuição de 

freqüência de ΔN para os casos observados entre 2000 e 2008 de LIC e para as linhas de 

instabilidade que se propagam (LIP1+LIP2) [LIP]. As LIP1 e LIP2 foram agrupadas 
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para mostrar com mais clareza a diferença entre as LI que se propagam e as que não se 

propagam. A distribuição de freqüência de ΔN é relativa ao número total de casos de 

cada tipo de LI. Pode-se perceber que as LIC possuem uma tendência de terem JBN 

mais raso que as LIP. A maioria das LIC tiveram ΔN entre 101 e 300 hPa, enquanto as 

LIP mostraram a maioria dos casos entre 301-500 hPa. Estes resultados também podem 

ser vistos na Tabela 4 que mostra a profundidade média e a mediana da distribuição da 

Figura 9. Pode-se ver que a profundidade do JBN é um fator associado a uma LI 

propagante. Os resultados estão concordantes com aqueles obtidos por Cohen et al. 

(1995) e Silva Dias e Ferreira (1992), que trabalharam com os JBN entre abril e maio de 

1987. Eles encontraram que um JBN mais intenso e profundo está associado com 

sistemas propagantes como as LIP2. Quando o JBN foi mais fraco e raso, o modelo 

utilizado por Silva Dias e Ferreira (1992) produziu um modo estacionário, indicando a 

ausência de um distúrbio propagante. 

Olhando os outros painéis da Figura 9 que mostram a distribuição de 

freqüência de ΔN para as LIC e LIP em 2000-2004 (Figura 9b), 2005-2006 (Figura 9c) 

e 2007-2008 (Figura 9d). Pode-se ver que para 2000-2004, ΔN foi preferencialmente 

entre 301-500 hPa para LIC e LIP. Para 2005-2006, ΔN foi entre 101-300 hPa para LIC 

e 301-500 hPa para as LIP. Finalmente, para 2007-2008, ΔN teve configuração 

semelhante que o observado para 2005-2006 com maioria de casos de LIC entre 101-

300 hPa e LIP entre 301-500 hPa. Assim, no período em que se observou um aumento 

no número de casos de LI, o JBN tendeu a ser mais profundo para as LIP do que para as 

LIC. Estas informações são confirmadas pelos resultados da Tabela 2. 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
Figura 9 - Distribuição da freqüência de ΔN para todas as LIC e as LIP (a), para LIC e 

LIP entre 2000-2004 (b), 2005-2006 (c) e 2007-2008 (d) 
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Tabela 2 - Média e mediana (entre parênteses) para todos as LIC e LIP e para as LIC e 

LIP entre 2000-2004, 2005-2006 e 2007-2008 

 LIC LIP 

2000-2008 363,03(350) 444,60(450) 

2000-2004 375,85(375) 448,84(450) 

2005-2006 339,46(300) 436,01(450) 

2007-2008 372,27(350) 448,67(450) 

 

 

Com o intuito de entender as características dos jatos que podem ter 

contribuído para o aumento dos casos de LI nos anos de 2005 e 2006 foram feitos perfis 

médios para o período que precedeu esses anos (2000-2004), esses dois anos (2005-

2006) e o período que os sucedeu (2007-2008). São apresentados na Figura 10, os perfis 

para todos os casos (a), a diferença entre o perfil médio de todos os casos de LI e o 

perfil médio das LIC em cada período (b), a diferença entre o perfil médio de todos os 

casos de LI e o perfil médio das LIP1 (c) e a diferença entre o perfil médio de todos os 

casos de LI e o perfil médio das LIP2 (d). Essas diferenças são significativas para um 

nível de confiança de 99,95%, a partir do teste t-student (Bussab e Morettin, 1987).  

Percebe-se, para os perfis verticais de todos os casos, que 2005-2006 

apresentaram o JBN médio mais intenso quando comparado aos outros períodos em 

análise. Quando se observa os perfis médios apenas para cada tipo de LI, percebe-se que 

a média dos perfis verticais da componente zonal do vento para as LIC entre 2000-2004 

foi a menos intensa, com 2005-2006 e 2007-2008 semelhantes entre si. Já para as LIP1 

e LIP2, 2005-2006 foi o período mais intenso e em que se observou o JBN médio mais 

bem definido. 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figura 10 - (a) Perfis médios de todos os casos de LI, (b) diferença entre o perfil médio 

total e o perfil médio de LIC, (c) de LIP1, (d) LIP2 para 2000-2004, 2005-2006 e 2007-

2008 para os altos níveis da atmosfera. 
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Diante destes resultados, o que se percebe é que os JBN são uma característica 

sempre presente no perfil de vento da região costeira no norte do Brasil, porém com 

diferenças significativas entre os períodos de formação de linhas de instabilidade e 

períodos sem a formação delas. Também se observa diferenças entre os tipos de LI 

quanto a sua propagação, de forma, que as LI que se propagam tendem a ter jato mais 

intenso do que as que não se propagam.  A característica mais marcante quanto a esses 

perfis é com relação à profundidade desses jatos. Dias com a formação de LIP2 se 

mostram com jato bem mais profundo do que dias sem a formação de sistemas 

organizados.  
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Influência do jato em baixos níveis nos processos de nuInfluência do jato em baixos níveis nos processos de nuInfluência do jato em baixos níveis nos processos de nuInfluência do jato em baixos níveis nos processos de nuvem: vem: vem: vem: 

Estudo numéricoEstudo numéricoEstudo numéricoEstudo numérico    

 

No capítulo anterior, viu-se que o JBN está presente no ambiente de formação 

e desenvolvimento das LI da Amazônia. Desta forma, características desse perfil como, 

intensidade e profundidade desse jato, podem ser capazes de explicar por que na 

natureza ocorrem sistemas mais ou menos intensos e que se propagam ou são 

estacionários. Neste capítulo, será analisada a relação de causa e efeito envolvendo JBN 

e LI da Amazônia, utilizando simulações idealizadas desenvolvidas com o modelo 

BRAMS. Ou seja, pretende-se mostrar que o JBN pode alterar os processos dinâmicos 

que ocorrem dentro das linhas de instabilidade e, assim, influenciar diretamente na sua 

organização, tempo de vida e propagação. 

 

3.1 – Linhas de Instabilidade, sua estrutura interna, sua dinâmica e a influência do 

cisalhamento. 
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As linhas de instabilidade fazem parte das chamadas tempestades 

multicelulares descritas na literatura (Weisman e Klemp, 1986; Cotton, 1989; Houze, 

1993), pois elas podem ser pensadas como um aglomerado de células de curta duração. 

As correntes frias que saem de cada célula combinam-se para formar uma grande frente 

de rajada. A convergência ao longo desta borda principal geralmente fica mais forte na 

direção do movimento das tempestades. Esta convergência dispara o desenvolvimento 

de novas correntes ascendentes ao longo e atrás da frente de rajada, de forma que novas 

células evoluem (Figura 1) 

A Figura 11 demonstra bem esses processos de desenvolvimento de sistemas 

como as linhas de instabilidade, embora o sentido do movimento seja contrário ao das 

linhas de instabilidade da Amazônia. Olhando cada célula individualmente, tem-se que 

ela consiste de uma corrente ascendente simples, que sobe muito rapidamente através da 

troposfera e produz uma grande quantidade de água líquida e gelo. Quando as gotas de 

chuva ou partículas de gelo tornam-se muito pesadas para serem suportadas pela 

corrente ascendente, elas começam a cair e criam uma corrente descendente. A corrente 

descendente é inicialmente próxima da saturação, mas à medida que cai pela baixa 

troposfera sofre compressão adiabática que a leva à sub-saturação e provoca forte 

resfriamento evaporativo. Este resfriamento acelera a corrente descendente por causa do 

empuxo negativo e se espalha horizontalmente, formando uma piscina de ar frio (Figura 

1). Essa piscina fria ajuda na convergência de ar a frente do sistema e no favorecimento 

da formação de novas células a sua frente. 

Assim, as linhas de instabilidade são um aglomerado de “n” células em 

diferentes estágios de desenvolvimento e que contribuem para a formação do sistema 

como um todo. Deste ponto de vista, as linhas de instabilidade, freqüentemente, 

apresentam uma linha convectiva principal seguida de uma nuvem estratiforme na 

forma de bigorna. A Figura 12 mostra a configuração espacial da pressão à superfície e 

da precipitação para uma linha de instabilidade em seu estágio maduro. Ela é 

conseqüência dos movimentos de ar no interior do sistema mostrados anteriormente. 

Logo, uma linha de instabilidade é formada pela alternância de regiões de baixas e altas 

pressões. A frente da linha convectiva caracteriza-se por uma baixa pressão associada 

com as novas células que vão se formando. Logo atrás dessa linha convectiva, tem-se 

uma região de altas pressões que está associada com a região de bigorna, as correntes 
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descendentes que se resfriam pela evaporação da chuva e formam a piscina fria. Como 

uma resposta ao estabelecimento desta alta se forma uma baixa logo atrás, onde os 

ventos convergem e a precipitação é estratiforme e contínua. 

 

 

 

 

Figura 11 - Modelo esquemático de uma tempestade multicelular mostrando uma seção 

vertical ao longo da sua direção de movimento. As linhas grossas são linhas de corrente 

do escoamento relativo à tempestade. O sombreamento representa a nuvem e suas 

variações são as diferentes refletividades detectadas pelo radar. Os círculos abertos são 

a trajetória das pedras de granizo. A escala a direita é da temperatura (ºC) e a esquerda, 

é o vento ambiente relativo à tempestade obtido a partir de sondagens (adaptado de 

Browning et al., 1976) 
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Figura 12 - Campos de pressão e vento a superfície e distribuição de precipitação 

durante estágio maduro de uma linha de instabilidade (adaptado de Cotton,1989). 

 

Tempestades convectivas existem sob uma grande variedade de condições e 

evoluem sob uma grande variedade de formas. O comportamento da tempestade 

depende do ambiente no qual ela cresce. Além disso, as condições pré-tempestade 

também podem ser identificadas, de forma que este conhecimento fornece uma valiosa 

orientação de como a convecção evoluirá em um dado ambiente (Weisman e Klemp, 

1986). 

Uma vez que a organização espacial e temporal da convecção tem um efeito 

dramático no transporte convectivo de calor, umidade e momento, é crucial entender os 

fatores que a determinam. É bem conhecido que fatores como o cisalhamento vertical 

do vento pode agir para organizar a convecção em sistemas de mesoescala (Rotunno et 

al., 1988; LeMone et al., 1998). A associação das linhas de instabilidade com o 

cisalhamento vertical do vento foi reconhecida desde que as primeiras sondagens foram 

disponibilizadas (Byers e Braham, 1949; Newton, 1950; Bluestein e Jain, 1985). 

Entretanto, estudos numéricos (Hane, 1973; Thorpe et al., 1982; Rotunno et al., 1988, 

de agora em diante RKW; Weisman et al., 1988, de agora em diante WKR; Fovell e 

Ogura, 1989; Robe e Emanuel, 2001) mostraram que linhas de instabilidade simuladas 

dependem criticamente do cisalhamento vertical do ambiente.  
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Usando modelo numérico bidimensional, Thorpe et al. (1982) notaram, mais 

especificamente, que as linhas de instabilidade simuladas foram mais fortes em 

ambientes no qual o cisalhamento vertical foi confinado aos baixos níveis. RKW e 

WKR notaram uma dependência similar da extensão e longevidade da linha de 

instabilidade com o cisalhamento do vento, usando simulações bi e tri dimensionais, e 

observaram que a linha simulada manteve-se através da regeneração de novas células ao 

longo da borda da piscina fria, produzida durante o decaimento das células velhas. 

RKW encontraram que a habilidade da piscina fria em levantar o ar da camada limite ao 

seu nível de convecção livre (e produzir novas células) é aumentada com o 

cisalhamento em baixos níveis, e concluíram que a interação cisalhamento-piscina fria é 

um elemento central no entendimento da manutenção das fortes linhas de instabilidade 

na ausência de forçantes externos significativos (como, frentes frias e etc.). 

A teoria RKW de linhas de instabilidade está fundamentalmente interessada em 

entender como tempestades típicas, com tempo de vida de 30-50 minutos (Byers e 

Braham, 1949) podem ser regeneradas ao longo de uma linha. RKW propuseram um 

caminho simples sobre como o cisalhamento em baixos níveis aumentam o processo de 

regeneração: para uma piscina fria se espalhando em um ambiente sem cisalhamento 

(Fig. 13a), a circulação na borda principal é como descrita para uma densidade de 

corrente (Simpson, 1997), com o ar ambiente sendo forçado sobre uma região mais 

profunda, e então subsidindo sobre o corpo principal de ar frio. Quando o cisalhamento 

ambiente está presente (Fig. 13b), a circulação associada irá neutralizar alguma parte 

dessa circulação produzindo levantamento. O levantamento mais profundo e com maior 

potencial para disparar células ocorre quando a piscina fria e as circulações do 

cisalhamento estão balanceadas. Naturalmente, a camada de cisalhamento que ocupa os 

mesmos níveis verticais que a piscina fria pode ser a mais importante para este efeito. 

Este impacto básico do cisalhamento na densidade de corrente foi reproduzido em 

outros trabalhos recentes (Xu et al., 1996; Xue, 2000), embora com diferentes 

interpretações. 
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Figura 13 - (Esquerda) Piscina fria se espalhando de uma célula convectiva em 

decaimento em um ambiente sem cisalhamento vertical. (Direita) Cisalhamento vertical 

se balanceia com a circulação da piscina fria aumentando a habilidade de regenerar 

células convectivas através de levantamento profundo. 

 

Linhas de instabilidade maduras, freqüentemente, têm uma retaguarda (Smull e 

Houze, 1987) que, de acordo com simulações numéricas, podem originar-se através do 

padrão aquecimento/resfriamento das células convectivas (Lafore e Moncieff, 1989; 

Weisman, 1992). Considere a evolução de uma circulação de linha de instabilidade 

como apresentada esquematicamente na Figura 14, em que C é a velocidade 

representando a extensão da piscina fria e ∆u representa a magnitude do cisalhamento 

vertical em baixos níveis. Antes que uma piscina fria significante se desenvolva 

(C<<∆u), as células convectivas dentro da linha de instabilidade inclinam-se 

predominantemente na direção do cisalhamento (Figura 14a); depois de a piscina fria ter 

se desenvolvido, sua circulação pode se associar com o cisalhamento em baixos níveis 

para produzir levantamento mais profundo e uma estrutura convectiva mais vertical 

(C~∆u) [Figura 14b]; finalmente, se a piscina fria evolui para um estado em que C > ∆u, 

então a circulação associada com a piscina fria torna-se dominante sobre o 

cisalhamento, varrendo assim as células convectivas e a zona de 

aquecimento/resfriamento associada com a retaguarda do sistema (a esquerda na figura), 

onde ela pode induzir a regeneração de um jato na parte posterior da LI (Figura 14c). O 

estado ótimo mencionado por RKW é visualizado quando C/∆u é próximo 1, desse 

modo os sistemas mantém uma configuração mais vertical e maior levantamento é 

produzido na borda principal da piscina fria. Contudo, para tudo excerto para os 
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ambientes fortemente cisalhados, as linhas de instabilidade tendem a evoluir através de 

todas as três fases durante seu tempo de vida, com as piscinas frias usualmente 

intensificando com o tempo e eventualmente tornando-se forte o suficiente para 

dominar o efeito do cisalhamento ambiente. 

Usando várias medidas diferentes de intensidade do sistema, os resultados de 

Weisman e Rotunno (2004) reconfirmam que a intensidade das linhas de instabilidade 

após 6h é aumentada quando o cisalhamento de moderado a forte está restrito aos baixos 

níveis, como encontrado por Thorpe et al. (1982), RKW e WKR, mas agora também 

estendendo a variação de profundidade do cisalhamento de 2,5 a 5 km. Ao aumentar a 

altura da base do cisalhamento para 7,5 e 10 km, foi possível perceber o 

desenvolvimento de células convectivas fortes e isoladas ao longo da linha no regime de 

cisalhamento de moderado a forte, mas estes sistemas são mais fracos em termos da 

quantidade de condensado e chuva produzidos do que aqueles sistemas em que o 

cisalhamento esteve com a base na superfície. Ao localizar a camada de cisalhamento 

em 2,5 km também foram observados sistemas de longa duração, embora mais fracos e 

menos organizados do que para o cisalhamento com base na superfície. Quando o 

cisalhamento foi em 5 km, contudo, resultou em um sistema muito mais fraco e menos 

organizado, similar ao sistema obtido sem cisalhamento. 

Esta expansão de resultados feita por Weisman e Rotunno (2004) adiciona 

suporte as conclusões de Rotunno et al. (1990) que afirmam: “nós reconhecemos que 

sistemas que não alcançam um balanço apropriado entre o cisalhamento em baixos 

níveis e a intensidade da piscina fria podem durar muito tempo; contudo, nós 

acreditamos que em muitos instantes, eles serão mais fracos e viveram menos que se o 

cisalhamento estiver em balanço com a piscina fria.” Sistemas com tempo de vida 

significantes são produzidos sobre a mais ampla variedade de ambientes do que um 

ambiente “ótimo”, mas a intensidade das linhas de instabilidade é claramente aumentada 

quando o cisalhamento é de moderado a forte e tem sua base na superfície, com 

profundidade entre 2,5 e 5 km. Talvez o ponto mais importante é que a intensidade 

relativa da piscina fria e do cisalhamento tem um efeito profundo na organização do 

sistema sobre todo o intervalo de ambientes considerados, seja ótimo ou não, e então, 

representa um conceito extremamente útil para descrever todas as propriedades do 

sistema. 
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Figura 14 - Três estágios na evolução de um sistema convectivo em um ambiente com 

cisalhamento em baixos níveis. 

 

Desta discussão uma pergunta surge. Um balanço apropriado entre a circulação 

gerada pela piscina fria e a circulação associada com o cisalhamento em baixos níveis é 

um requisito necessário para sustentar linhas de instabilidade com maior tempo de vida 

e mais intensas, como sugerido por RKW, WKR e Rotunno et al. (1990), ou outros 

aspectos do perfil de cisalhamento, como camadas de cisalhamento mais elevadas ou 

profundas, podem ser importantes no controle da estrutura do sistema, intensidade e 
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longevidade? Alguns autores, recentemente, indicaram que esta relação é um pouco 

mais complexa. 

Tompkins (2001) observou que, dentro dos agrupamentos convectivos, novos 

eventos convectivos, freqüentemente, parecem ser iniciados nas bordas do escoamento 

da piscina fria de torres de cumolus já existentes. Correntes descendentes têm sido 

reconhecidas como um componente importante de sistemas convectivos em termos de 

seus efeitos termodinâmicos (Zipser, 1977) e Simpson (1980) sugeriu que elas podem 

desempenhar um papel na iniciação de novos eventos convectivos. Este papel foi 

posteriormente observado em estudos de modelagem e observacionais (Whilhelmson e 

Chen, 1982; Peterson, 1984). Apesar do fato de que este papel foi reconhecido como 

central na propagação das linhas de instabilidade (Moncrieff, 1981; Thorpe et al., 1982), 

a importância da piscina fria em disparar novas células convectivas  tem sido 

relativamente ignoradas até esforços recentes de incluir-las em um modelo tropical 

simples (Mapes, 2000). O papel das piscinas frias tem sido amplamente atribuído as 

suas ações dinâmicas de levantamento da camada limite na frente da piscina fria através 

de sua camada de inibição convectiva (CIN) com empuxo negativo, permitindo 

convecção livre (Emanuel, 1994). De fato, este papel tem sido observado em vários 

estudos numéricos de escoamento de piscina fria (Xue et al., 1997; Fovell e Tan, 1988; 

Lin et al., 1998). 

O resultado mais surpreendente de Tompkins (2001) é que nas situações de 

convecção profunda sobre o oceano, sob baixo cisalhamento vertical do vento, o 

mecanismo pelo qual as piscinas frias geradas convectivamente que disparam novas 

células convectivas profundas é completamente diferente do papel de levantamento 

dinâmico previamente assumido. Apesar do fato de que Rotunno et al. (1988) 

propuseram que a piscina fria gerada pelas circulações sem cisalhamento vertical do 

vento em baixos níveis inibe levantamento profundo e não conduz a formação de novas 

células convectivas profundas, este papel dinâmico das piscinas frias foi o único 

mecanismo sugerido anteriormente. De fato, o papel da piscina fria de inicialização de 

nova convecção em situações de baixo cisalhamento do vento é mais um papel 

termodinâmico do que dinâmico.  
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Tompkins (2001) ainda mostrou que piscinas frias se espalham por um raio 

determinado pelo tempo tomado para os fluxos de superfície se recuperarem da 

temperatura da piscina fria, desse modo reduzindo a energia de inibição (CIN). Neste 

raio, as velocidades verticais e horizontais são limitadas, reduzindo o levantamento 

dinâmico do ar da camada limite para um mínimo. Mas o vapor d’água da piscina fria e 

a temperatura potencial equivalente permanecem mais altas que na vizinhança, apesar 

da mistura turbulenta que ocorre durante a maturação da depressão. Então, as regiões 

vizinhas a esta depressão madura estão associadas com CAPE alta e baixos valores de 

CIN e por tanto qualquer pequeno levantamento pode facilmente gerar a próxima 

geração de nuvens convectivas profundas. Este artigo enfatizou que mesmo a questão 

dinâmica da piscina fria e sua inicialização de novos eventos convectivos envolvem o 

campo de vapor d’água em um papel central. 

Embora haja concordância entre os estudos de modelagem que o cisalhamento 

em baixos níveis é importante, há menos concordância no porque ele é importante, e 

ainda mais, sua importância relativa sobre outros fatores. Em simulações de linhas de 

instabilidade tropicais, Lafore e Moncrieff (1989) enfatizaram que, em contraste com 

RKW, é a velocidade diferencial da piscina fria versus as células convectivas que é o 

fator mais crítico na morfologia do sistema (reforçando a interpretação de Thorpe et al., 

1982; ver também Moncrief e Liu, 1999), e então sugeriu que “o cisalhamento do vento 

em toda a troposfera pode ser considerada na interação da piscina fria e das células 

convectivas.” Eles também notaram que as características da circulação na escala do 

sistema contribui significativamente para a maturidade da estrutura da linha de 

instabilidade, afirmando que “é uma simplificação dizer que a interação do 

cisalhamento e da piscina fria explica a longevidade de sistemas convectivos em 

mesoescala, por que a organização dos campos de vorticidade é predominantemente na 

escala do sistema como um todo e não confinada a uma escala convectiva localizada.” 

Esta questão de efeitos locais versus globais é sintetizada em Lafore e Moncrieff (1990), 

em que eles enfatizam que muitos fatores, como o perfil em médios e altos níveis, o 

movimento diferencial das células convectivas e os efeitos de escala sinótica, todos 

podem ter um impacto significante na morfologia do sistema. Então, eles concluíram: “o 

balanço de vorticidade local é um conceito interessante, mas sua importância para as 

linhas de instabilidade, relativo a processos mais complexos permanece não resolvidas. 
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Moncrieff e Liu (1999) enfatizaram como o cisalhamento afeta o levantamento 

através do seu efeito dinâmico. Uma aplicação direta dos resultados deste trabalho foi 

para a densidade de corrente gerada pelas correntes descendentes de sistemas 

convectivos. Os argumentos dinâmicos mostrados indicam que a teoria RKW é 

incompleta, por que o cisalhamento em baixos níveis na realidade diminui a 

ascendência média. O ponto primordial deste trabalho é que o cisalhamento afeta os 

regimes upshear e downshear de formas fundamentalmente diferentes.  

Dependendo da altura do nível de convecção livre (NCL), ambas densidade de 

corrente que se propaga upshear ou downshear poderiam iniciar convecção. A iniciação 

pelo levantamento raso no caso upshear requer um NCL baixo, enquanto que o 

levantamento profundo associado com a corrente ascendente overturning poderia iniciar 

convecção mesmo com LFC alto. Se o regime downshear tem um nível crítico, as 

células convectivas que se iniciam permaneceram estacionárias relativas ao 

levantamento organizado. No caso upshear, por outro lado, mesmo se a convecção 

ocorrer, elas serão varridas rapidamente em direção a retaguarda do sistema pelo forte 

escoamento através da densidade de corrente. Em outras palavras, enquanto o 

cisalhamento pode causar ascendência média mais forte, não há corrente ascendente 

overturning para acentuar o levantamento e ancorar a convecção que se inicia com o 

levantamento organizado. 

Assim, dentro do domínio das simulações idealizadas, a sensibilidade do 

ambiente pode ser sistematicamente investigada, e um julgamento objetivo pode ser 

prestado sobre os tipos de ambientes mais favoráveis a intensificação e longevidade do 

sistema. Comparando estes resultados, as observações reais podem ser particularmente 

difíceis já que dados observacionais são freqüentemente muito esparsos, e é também 

difícil diferenciar os impactos dos mecanismos internos versus externos (como por 

exemplo: dada suficiente CAPE, uma linha de instabilidade pode prolongar seu tempo 

de vida em virtude do forçante contínuo de uma frente fria em escala sinótica, etc., 

independente das condições de cisalhamento vertical). Características da piscina fria são 

especialmente difíceis de monitorar durante o tempo de vida do sistema, e estas 

informações são críticas para comparação com os resultados modelados acima. É 

preciso também ter o cuidado de diferenciar entre a identificação dos ambientes que são 

em muitos casos ótimos para a manutenção das fortes linhas de instabilidade e 
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ambientes que são mais freqüentemente observados em associação com os sistemas com 

maior tempo de vida e intensidade. Por hora, climatologicamente, perfis de 

cisalhamento do ambiente não são restritos aos baixos níveis, então é difícil medir a 

importância relativa dos baixos níveis versus o cisalhamento de camadas mais 

profundas nas observações. Estudos como Evans e Doswell (2001) começaram a 

abordar certos aspectos importantes da climatologia das linhas de instabilidade (como, a 

habilidade de cada sistema em produzir ventos fortes em superfície) de uma maneira 

sistemática, mais trabalhos são necessários abordando outros aspectos da estrutura das 

linhas de instabilidade discutida acima. Comparações diretas entre simulações 

numéricas e observações são também mais difíceis por causa das incertezas na 

representação de muitos aspectos da física dos modelos, como processos na camada 

limite, microfísicos, etc.  

No capítulo anterior, verificou-se que um JBN mais profundo estaria associado 

com linhas de instabilidade que se propagaram por longas distâncias. Isto pode indicar 

outra contribuição do jato ao desenvolvimento destes sistemas. Neste caso, o JBN 

estaria favorecendo a intrusão de ar mais seco e úmido pelos médios níveis, aumentando 

a intensidade das correntes descendentes e, por conseqüência, aumentando a intensidade 

da piscina fria dos sistemas (Betts, 1976; Betts e Silva Dias, 1979).  

Logo, o JBN pode ser um fator que influencia diretamente na propagação das 

linhas de instabilidade da Amazônia, pois, dependendo de suas características, pode 

favorecer a intensificação das correntes ascendentes, das correntes descendentes e da 

piscina fria. Para entender estes processos, foram realizados experimentos numéricos 

idealizados em que os perfis de vento de um caso de linhas de instabilidade, usados 

como condição inicial do modelo, foram alterados. Os detalhes das simulações e os 

resultados obtidos encontram-se nas próximas seções. 
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3.2 – Simulações numéricas 

  

Para complementar o entendimento de alguns aspectos relacionados aos 

objetivos deste capítulo foram feitas algumas simulações utilizando-se o BRAMS 

versão 5.02. As simulações utilizaram condição inicial homogênea, isto é, a condição 

inicial consta de um perfil vertical de temperatura, umidade relativa e velocidade e 

direção do vento igual para todos os pontos de grade.  A razão para o uso dessa opção é 

que dessa forma pode-se controlar as características do perfil inicial e avaliar seu 

impacto na simulação do sistema pretendido. A justificativa para o uso desse tipo de 

inicialização, ao invés de uma inicialização heterogênea mais realista, está no fato de 

que para um sistema de mesoescala a informação inicial representando a grande escala 

pode ser considerada, em primeira aproximação, como constante na área de formação 

do sistema. As características comuns às simulações são apresentadas na Tabela 3. A 

grade escolhida pode ser vista na Figura 15. 

A simulação principal, chamada simulação controle, foi feita utilizando-se 

sondagem de Belém – PA das 1200 UTC de 30 de maio de 2008 (ver Figura 16) que 

corresponde a momentos antes da formação de uma LIP1. Esta sondagem foi utilizada 

para que o modelo pudesse reproduzir as condições do estado básico que deram origem 

ao sistema.  

 

Figura 15– Grade utilizada nas simulações 
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Tabela 3 – Características gerais das simulações 

Tempo de simulação 12 horas 

Início 12 UTC de 30 de maio de 2008 

Saídas 30 min 

Número de grades 1 

Pontos em x, y, z e camadas de solo (300X300), 36, 11 

∆x e ∆y 6 km 

Δz, razão e Δz máximo 120, 1.2, 1000 

Centro do domínio 1,4°S; 48,5°W (Belém – PA) 

Arquivos de topografia USGS, com 10 km de resolução 

Arquivos de TSM NCEP, semanal 

Microfísica 3 

ICLOUD  = 5, IRAIN   = 5, IPRIS   = 5, ISNOW   =5, IAGGR   = 5, 

IGRAUP  = 5, IHAIL   = 5, CPARM   = .1e9, RPARM   = 1e-3, 

PPARM   = 0 SPARM   = 1e-3, APARM   = 1e-3, GPARM   = 1e-3, 

HPARM   = 3e-3, GNU     = 2.,1.,2.,1.,1.,1.,1., 

Radiação de ondas curta e longa Chen e Cotton 

Parametrização de cúmulos Desativada 

Umidade do solo Homogênea 

Níveis 

-4, -3, -2, -1, -0,5, -0,3, -0,2, -0,15, -0,1, -0,05, -0,03 –0,01 

Grau de saturação 

0,45, 0,45, 0,45, 0,39, 0.39, 0,39, 0,39, 0,39 ... 
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Percebe-se que a sondagem teve características de um ambiente quente (Figura 

16a), com temperatura à superfície próxima dos 28 °C, e bastante úmida (Figura 16b), 

com razão de mistura próxima dos 19 gkg-1. Observando o perfil de temperatura, 

percebe-se que ela caiu ao longo da atmosfera chegando até -83,5 ºC em 100 hPa. A 

razão de mistura caiu rapidamente com a altura, de forma que em 400 hPa seu valor foi 

de aproximadamente 0,6 gkg-1. A Figura 16c mostra que houve um jato em baixos 

níveis com dois máximos que ocorreram em 850 e 400 hPa, com intensidade máxima de 

10 e 12 ms-1, respectivamente. Também apresentou um jato em altos níveis com 

máximo em 30 hPa e 23 ms-1 de intensidade. Quanto ao cisalhamento direcional (Figura 

16d), tem-se que foi fraco entre 850 e 450 hPa, sendo o vento predominantemente de 

leste. Em altos níveis, o jato foi de oeste.  

As demais simulações foram feitas com o intuito de entender o impacto do 

cisalhamento do vento na formação e desenvolvimento do sistema aqui estudado, em 

especial, a contribuição do jato de baixos níveis. As situações estudadas são aquelas 

mostradas na Figura 17 e estão resumidas na Tabela 4. A Simulação Idealizada 1 (SI1) 

corresponde a média móvel de 3 pontos do perfil original e com ela pretende-se 

identificar se os dois máximos relativos observados no perfil do vento, um em 850 hPa e 

outro em 450 hPa, são parte de um mesmo JBN com dois máximos. SI2 e SI3 foram 

desenvolvidas para se entender as diferenças observadas entre SC e SI1. SI4 e SI5 

tentam complementar o entendimento. Por fim, SI6 corresponde aos perfis de 

velocidade e direção do vento zerados e SI7 ao perfil alterado da direção do vento entre 

900 e 400 hPa, já que está corresponde a uma camada quase sem cisalhamento 

direcional. Para este ultimo experimento, o perfil de velocidade do vento corresponde ao 

mesmo observado em SI2 (Figura 17). 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figura 16 - Sondagem de Belém - PA do dia 30 de maio de 2008 as 1200 UTC, em que 

(a) é a temperatura ambiente (°C), (b) razão de mistura (gkg-1), (c) velocidade (ms-1) e 

(d) direção (°) do vento. 
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(a) 

(b) 

Figura 17 - Perfis de velocidade e direção do vento para alguns experimentos 
idealizados. 
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Tabela 4 – Experimentos realizados e suas descrições. 

Experimento Descrição 

SC Perfis de velocidade e direção do vento originais de Belém – PA 

SI1 
Perfil de velocidade do vento construído com média móvel de 3 pontos 

do perfil original 

SI2 
Perfil de velocidade do vento sem a bifurcação do JBN, aumentou-se a 

intensidade do vento em 700 hPa 

SI3 
Perfil de velocidade do vento construído a partir de SI1, aumentou-se a 

intensidade do JBN em 600 hPa 

SI4 
Perfil de velocidade do vento construído a partir de SI2, diminuiu-se a 

intensidade entre 700 e 400 hPa 

SI5 Perfil de velocidade do vento zerado acima de 300 hPa 

SI6 Perfil com intensidades e direções do vento iguais a zero 

SI7 
Perfil de direção do vento com acentuado cisalhamento direcional em 

700 hPa 

 

 

3.3 – Simulação controle 

 

Serão analisadas a seguir figuras que mostram a evolução temporal das linhas 

de corrente do vento horizontal e das razões de mistura de líquido mais gelo (gkg-1) a 

3000 m acima da superfície (Figura 18), da componente vertical do vento (ms-1) e da 

umidade específica (gkg-1) a  1000 m (Figura 19) e da temperatura (K) e da velocidade 

do vento horizontal (ms-1) em 500 m (Figura 20).   

Uma linha de instabilidade começou a surgir 5 horas após o início da 

simulação. Ela pode ser vista  paralela à costa e com orientação de noroeste-sudeste 

sempre perpendicular ao escoamento que foi, aproximadamente, de leste e pode ser 

visto na Figura 18. É um sistema com vários núcleos de convecção que vão ficando 

cada vez mais profundos com o passar do tempo, chegando a valores de razão de 
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mistura de líquido e gelo acima de 0,6 gkg-1. Estão muito bem organizados em linha e se 

propagam na medida em que o tempo avança até sair da grade em estudo. Sua 

velocidade foi em torno de 25 ms-1 e o comprimento inicial de 750 km, 

aproximadamente. Até sair da grade percorreu em torno de 490 km. 

O sistema simulado surgiu da formação da circulação de brisa marítima que 

ocorreu poucas horas antes, aproximadamente as 1500 UTC. A circulação de brisa pode 

ser vista de forma bem definida na Figura 19a pelas regiões distintas de ascendência e 

descendência localizadas ao longo da linha da costa. As regiões de ascendência se 

encontram no continente e as de descendência se encontram no mar, caracterizando a 

presença de uma brisa marítima em seu início de formação. Uma hora depois (Figura 

19b) se percebe que a frente de brisa está formada e até se deslocou um pouquinho no 

sentido do interior do continente, provavelmente devido à intensificação dos ventos 

alísios. À medida que o tempo avança essa frente de brisa toma novas dimensões e 

passa a se propagar com maior velocidade, já como uma linha de instabilidade bem 

formada (Figura 19d). Percebe-se que as células do sistema são formadas por várias 

regiões de descendência envoltas em uma região de ascendência, ambas com 

intensidade superior a 0,1 ms-1. Através da simulação também é possível observar a 

formação de várias células novas a frente do sistema à medida que este se propaga. No 

início da formação da brisa marítima (Figura 19a), a umidade específica na grade é 

praticamente homogênea e igual a 15 gkg-1. Com a formação e evolução da linha, as 

regiões de descendência passam a estar associadas com mínimos relativos de umidade 

específica e as de ascendência passam a estar relacionadas com máximos relativos. De 

forma que nas regiões de descendência a umidade específica se mostra de 10-11 gkg-1 e 

nas regiões de ascendência é de 15-16 gKg-1. A diferença entre a umidade específica das 

duas regiões chega a 6 gKg-1 em algumas células. 

A brisa surgiu a partir do contraste de temperatura entre terra e mar que foi em 

torno de 6 K em algumas regiões, antes da formação da linha de instabilidade (Figura 

20). Com a formação da LI surgem regiões de mínimos relativos de temperatura. Estas 

regiões correspondem às regiões de descendência e baixa umidade específica 

observadas na Figura 19 e de máximo valor de razão de mistura de líquidos e gelo na 

Figura 18 e compõem a piscina fria do sistema. A partir das 1800 UTC (Figura 20b), 

regiões de mínimos relativos de temperatura surgem associadas com a região de bigorna 
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da linha de instabilidade. Inicialmente, o valor deste contraste é de apenas 3 K entre a 

frente e a retaguarda do sistema. No auge de desenvolvimento da LI, essa diferença de 

temperatura entre os dois setores é de mais de 6 K, possibilitando o desenvolvimento de 

uma linha de instabilidade vigorosa e propagante. Também é possível verificar pela 

Figura 20, que as maiores velocidades horizontais estão à frente dessas regiões de 

menor temperatura. Elas coincidem com as regiões de movimentos ascendentes e as de 

maiores valores de umidade específica, vistas anteriormente, e correspondem à frente de 

rajada da LI. As velocidades horizontais chegam a 13 ms-1 na frente de rajada e apenas 

4 ms-1 na retaguarda do sistema, por volta das 2100 UTC (Figura 20e), quando ele está 

bem formado. 

A Figura 21 mostra a evolução temporal do vetor (u; w*100) e da razão de 

mistura de líquidos mais gelos (gkg-1) sobre 3,5°N no caso controle. Através dela é 

possível visualizar o desenvolvimento de uma célula convectiva que faz parte do 

sistema, juntamente com suas regiões de ascendência e descendência. 

A célula convectiva aparece na simulação a partir das 1530 UTC em torno de 

52ºW, apoiada por uma região de movimentos ascendentes mais fortes que começa a 

surgir. No decorrer do tempo esse ramo ascendente se desenvolve muito rapidamente e, 

nos primeiros momentos, chega a atingir 14 km de profundidade (Figura 21a). As 1800 

UTC, a célula já se mostra com uma corrente ascendente muito intensa acima de 3 km e 

com a sua bigorna formada (Figura 21b). Ela atinge sua intensidade máxima as 1900 

UTC em torno de 53ºW e a partir deste momento começa o processo de dissipação desta 

célula. A corrente ascendente tem sua intensidade diminuída (Figura 21d). Entre a 

superfície e 4 km de altura, se estabelece uma região de descendência do ar na base da 

célula. Também é possível verificar que uma parte da bigorna se desprende ficando para 

trás enquanto ela ainda se propaga, mas já com uma velocidade bem menor do que nos 

seus primeiros estágios de desenvolvimento. Com o auxílio das figuras anteriores 

(Figuras 18, 19 e 20), pode-se perceber que esta célula convectiva, à medida que se 

dissipa, passa a fazer parte da chamada região de bigorna do sistema. A partir das 2200 

UTC, ela se mantém estacionária entre 54º e 54,5ºW, já sem corrente ascendente e com 

uma ampla região descendente em sua base, até a dissipação total. 
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A Figura 22 mostra a evolução temporal da quantidade de água líquida total (a) 

e da temperatura potencial equivalente (b) com a altura no ponto (3,5ºN; 53ºW). A 

variação da quantidade de água total mostra um pico proeminente em torno das 1900 

UTC, que é o momento no qual a célula descrita na figura anterior alcança este ponto. 

Antes da chegada da célula, nos baixos níveis até 1 km de altura, a quantidade de água 

total era mais que 16 gkg-1. Com a chegada da LI, esta água foi transportada para cima e 

a quantidade de água total nos baixos níveis passou a ser em torno de 12 gkg-1. O 

máximo atingiu os 12 km de altura e a diferença entre a quantidade de água neste 

momento e nos demais chegou a 4 gkg-1. Este resultado demonstra a eficiência da linha 

de instabilidade em levar água dos baixos para os altos níveis.   

Observando a variação da temperatura potencial (Figura 22b), percebe-se que  

as características do sistema são bastante semelhantes aquelas descritas na literatura 

para as linhas de instabilidade. Desta forma, Antes da passagem da LI se observa um 

ambiente abaixo de 2 km quente e úmido, com temperatura entre 345 K e 350 K. No 

instante em que o sistema começa a influenciar o ponto (3,5ºN; 53ºW), após as 1800 

UTC, se percebe que este ar é levantado pela corrente ascendente para os altos níveis. 

Após a passagem da LI, se observa uma camada com temperatura até 20 K mais baixa 

do que antes da sua passagem, indicando um ar mais frio e mais seco. Essa camada 

persiste por várias horas, começando a se dissipar apenas 18 h após a passagem da LI. 

Por fim, é possível verificar a evolução temporal e com a altura dos fluxos 

''wu  (a), ''wv  (b), ''wT  (c) e ''wrv  (d), ou seja, dos transportes verticais de momento 

zonal e meridional, de calor e de umidade (Figura 23) médios na área. O fluxo vertical 

de momento zonal é maior em torno de 10 km e começa a aumentar após as 1800 UTC 

que marca o período em que a linha de instabilidade está em seu estágio maduro (Figura 

23a). Ele alcança seu valor máximo pouco antes das 2000 UTC e depois segue 

diminuindo. Nestes instantes, a perturbação da velocidade zonal é positiva e a 

perturbação da velocidade vertical é negativa, tornando 0'' <wu . Isto implica que o 

fluxo  é para leste e para baixo. Por sua vez, o máximo do fluxo vertical de momento 

meridional ocorre à mesma altura (10 km), porém um pouco mais tarde as 2100 UTC. 

Neste momento, a perturbação de velocidade meridional também é positiva. Logo, o 

fluxo é para norte.  
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LeMone (1983) analisou um caso de linha de instabilidade no experimento 

GARP-GATE e encontrou que o fluxo de momento foi gerado a 10-20 km de distância 

das torres convectivas que compõe a linha de instabilidade, sem a contribuição dos 

processos que ocorrem na região de bigorna. A geração do fluxo foi associada com o ar 

entrando na tempestade, abaixo da base da nuvem, e sendo acelerado em seu interior 

pela mesobaixa localizada na retaguarda do sistema e pelo empuxo. O resultado é que o 

ar deixa a metade superior da linha de instabilidade com momento maior que quando 

entra no sistema. O fluxo de momento então é negativo.  

O fluxo de temperatura (Figura 23c) também se concentra em torno de 10 km. 

Já o fluxo de umidade se encontra um pouco mais a baixo, em torno de 7 km. Porém, 

ambos localizados atrás das torres de cumulos, o que implica que o transporte está 

sendo feito para aquela região e demonstra o poder e a eficiência da linha de 

instabilidade em transportar momento, calor e umidade de níveis mais baixos para a alta 

atmosfera. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 18 – Evolução temporal do vento horizontal (linhas de corrente) e das razões de 

mistura de líquido mais gelo (gkg-1) [escala de cores] a 3 km de altitude após as (a) 5, 

(b) 6, (c) 7, (d) 8, (e) 9 e (f) 10 horas de simulação no caso Controle. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e)  (f) 

Figura 19 – Evolução temporal da componente vertical do vento (ms-1) [escala de 

cores] e da umidade específica (gkg-1) [contorno] a 1 km após as (a) 3, (b) 4, (c) 5, (d) 6, 

(e) 7 e (f) 8 horas de simulação no caso Controle. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 20 – Evolução temporal da temperatura (K) [escala de cores] e da velocidade do 

vento horizontal (ms-1) [contorno] a 500 m após as (a) 5, (b) 6, (c) 7, (d) 8, (e) 9 e (f) 10 

horas de simulação no caso Controle. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e) 
 

(f) 

Figura 21 – Evolução temporal do vetor (u; w*100) e da razão de mistura de líquidos 

mais gelos (gkg-1) [escala de cores] sobre 3,5°N após as (a) 5h 30min, (b) 6h 30min, (c) 

7h 30min, (d) 8h 30min, (e) 9h 30min e (f) 10h 30min de simulação no caso Controle. 
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 (a) 

 

(b) 

Figura 22 - Variação da quantidade de água líquida total e da temperatura potencial 

equivalente com a altura e com o tempo para todo o período da simulação controle no 

ponto (3,5N; 53W). 
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 (a) 

(b) 

 (c) 

(d) 

Figura 23 - Variação temporal com a altura do transporte zonal de momento (m²s-2) (a), 

transporte meridional de momento (m²s-2) (b), transporte de calor (Kms-1) (c) e 

transporte de umidade (gms-1kg-1) (d) para o ponto (3,5ºN; 53ºW) 
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Logo, o sistema simulado aqui possui todas as características principais 

observadas em sistemas que ocorrem na natureza. Pode-se perceber que a linha de 

instabilidade simulada aqui possuiu formação de novas células a sua frente, frente de 

rajada intensa, torres vigorosas de cumulonimbus, região de bigorna e piscinas frias bem 

demarcadas. Isto será de grande importância para este estudo, já que se pretende 

entender um pouco mais da importância do JBN na formação e desenvolvimento das 

linhas de instabilidade da Amazônia e a sensibilidade destes sistemas as variações na 

cinemática do seu ambiente de formação. Com este intuito, foram processadas várias 

outras simulações idealizadas com perfis de vento que possuem alterações estratégicas 

tanto na intensidade, quanto no cisalhamento direcional. Na seção a seguir, esta 

simulação controle será comparada as simulações idealizadas. 

 

3.4 – Demais experimentos 

 

O comportamento das tempestades é dependente do ambiente no qual a 

tempestade cresce, incluindo estabilidade termodinâmica, perfis verticais do vento e 

influência de forçamentos de mesoescala. 

A instabilidade termodinâmica exerce um controle fundamental na intensidade 

da tempestade convectiva, uma vez que controla a habilidade de parcelas de ar em 

acelerar verticalmente. O cisalhamento vertical, contudo, influencia fortemente a forma 

que a convecção pode ter, isto é, se a convecção se desenvolve como células de curta 

duração, multicelular ou supercélulas (Weisman e Klemp, 1984). 

Alguns mecanismos físicos básicos relacionados à magnitude do cisalhamento 

vertical e energia de flutuação podem ser usados para explicar a vasta variedade de 

tempestades convectivas observadas na natureza. Nessa seção tenta-se identificar a 

contribuição do cisalhamento vertical na formação da linha de instabilidade amazônica 

alterando seus valores na simulação controle e, em seguida, comparando o resultado 

dessas modificações. 
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As figuras abaixo mostram as linhas de corrente do vento mais a razão de 

mistura de líquidos mais gelo (gkg-1) a 3000 m de altura (Figura 24), a velocidade 

vertical do vento (ms-1) e a razão de mistura (gkg-1) a 1000 m (Figura 25), a temperatura 

(K) e a velocidade horizontal (ms-1) a 500 m (Figura 26), o vetor (u,w*100) e a razão de 

mistura de líquidos e gelo (gkg-1) para a latitude 3,5ºN (Figura 27), a razão de mistura 

de água total (gkg-1) (Figura 28) e a temperatura potencial equivalente (K) (Figura 29) 

para o ponto (3,5ºN; 53ºW). Sendo (a) a simulação controle (SC), (b) SI1, (c) SI2, (d) 

SI3, (e) SI4, (f) SI5, (g) SI6 e (h) SI7. As figuras que mostram as características das 

simulações na horizontal (Figuras 24, 25 e 26) correspondem ao horário das 1800 UTC. 

A seção vertical (Figura 27) corresponde as 1900 UTC. A simulação controle foi 

amplamente discutida e demonstrada na seção anterior, agora servirá de parâmetro de 

comparação para as demais simulações idealizadas. Elas serão descritas abaixo.  

O experimento SI1 foi desenvolvido com um perfil de velocidade do vento 

correspondente a média móvel de 3 pontos do perfil original (ver Figura 17). O perfil de 

direção do vento permaneceu sem alterações. O intuito foi simplificar ao máximo o 

perfil original da velocidade do vento para que se pudesse saber que características do 

perfil original são realmente importantes para a formação da linha de instabilidade, 

como por exemplo, se os dois máximos relativos de velocidade nos baixos níveis são, na 

verdade, um único JBN ou correspondem a máximos distintos. Assim, o perfil de 

velocidade do vento introduzido no BRAMS possuiu um JBN de leste com intensidade 

constante de 10 ms-1 entre 925 hPa e 400 hPa. Logo, se percebe que os dois máximos 

em baixos níveis observados no perfil original são substituídos por uma camada de 

velocidade quase constante com a mesma profundidade, porém com intensidade menor. 

Nos altos níveis, o perfil apresentou um jato de oeste com intensidade de 18 ms-1. As 

variações bruscas de intensidade foram substituídas por um máximo em torno de 50 hPa 

com intensidade menor quando comparada com o perfil original. 

O que se pode perceber deste experimento é que as primeiras células surgem as 

1800 UTC, com cerca de uma hora de atraso com relação a SC (Figura 24b). São menos 

intensas e em apenas algumas se observa a razão mistura de líquido mais gelo superior a 

0,6 gkg-1. Ela também surgiu a partir da frente de brisa, porém com menor intensidade 

que o sistema do caso controle. Sua velocidade de propagação também foi menor do 

que a observada em SC. O atraso na formação do sistema pode ter se dado porque a 
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frente de brisa não se intensificou tão rapidamente quanto em SC, embora a circulação 

de brisa tenha se desenvolvido de forma idêntica nos dois casos.  

As regiões de ascendência e descendência só se mostram bem definidas após as 

1900 UTC. Mesmo assim as regiões de descendência parecem menores em área quando 

comparadas a SC (Figura 25b). As linhas de razão de mistura do vapor d’água só 

conseguem definir bem as regiões de ascendência e descendência por voltas 2000 UTC 

e a diferença entre as razões de mistura de regiões ascendentes e descendentes é por 

volta dos 4 gkg-1.  

Nos campos de temperatura, também fica evidente a formação de um sistema 

menos intenso. Enquanto o contraste entre a frente e a retaguarda do sistema foi de até 8 

K para o caso controle, neste experimento ficou em apenas 4 K. As indicações da 

formação da piscina fria só surgem as 1900 UTC e suas áreas parecem menores e mais 

espaçadas que na SC (Figura 26b). A velocidade horizontal também se mostrou menor, 

com intensidade em torno de 3 ms-1.  

Na vertical, se tem que a corrente ascendente é muito menos intensa, só 

aparecendo nesta simulação após as 1800 UTC (Figura 27b). Uma célula profunda só 

surge as 1900 UTC atingindo 13 km, 1 km mais baixa que no caso controle. O sistema 

se propaga com dois núcleos de razão de mistura de líquidos e gelo, um bem mais 

intenso à frente, seguido de outro bem menos intenso. O máximo da razão de mistura de 

água total observado em torno das 1900 UTC foi bem suavizado, atingindo apenas 8 

km, o que corresponde a 4 km a menos que no caso controle. Por fim, quando se 

observa a temperatura potencial equivalente, se percebe que a estrutura da LI mostra um 

sistema menos intenso com região de bigorna persistindo por bem menos tempo (Figura 

29b). 

Nas Figuras 30, 31 e 32, estas diferenças se mostram mais claras. Elas 

apresentam a diferença entre a SC e SI1 para os campos de temperatura (K) e 

velocidade horizontal do vento (ms-1) a 500m, velocidade vertical (ms-1) e razão de 

mistura (gkg-1) a 1 km e, por fim, razão de mistura de líquidos e gelo (gkg-1) e da 

velocidade vertical (ms-1) em uma seção vertical na latitude de 3,5°N. 
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A temperatura da piscina fria no sistema simulado em SI1 é maior que em SC, 

desta forma o sistema se mostra menos intenso (Figura 30). Uma piscina fria menos 

intensa implica em um contraste de temperatura menor entre frente e retaguarda do 

sistema, que por sua vez, diminui a convergência na frente de rajada. Prova disto, é que 

a velocidade horizontal à frente das piscinas frias é menor em SI1. Os valores positivos 

da velocidade vertical na Figura 31 indicam forte ascendência em SC quando 

comparado com SI1. A configuração de dipólo mostrada pela razão de mistura de 

líquido e gelo na Figura 32 revela que a primeira célula de SI1 se formou a frente da 

célula única gerada em SC. Ela é muito mais intensa que a primeira célula de SI1. 

O perfil de velocidade do vento de SI1 contem uma camada muito profunda de 

velocidade quase constante entre 925 e 400 hPa. As células convectivas deslocam-se 

com a velocidade do vento médio (Cotton e Anthes, 1989) assim no caso de existir 

cisalhamento vertical do vento definem-se regiões de entrada de ar e de saída de ar onde 

a velocidade relativa é diferente de zero. No caso de vento constante com a altura 

praticamente não existe entranhamento. Menos entranhamento de ar seco dos níveis 

médios, implica em correntes descendentes menos intensas (Figura 32), que por sua vez, 

implica em piscinas frias menos intensas. Outra característica do perfil introduzido é 

que o máximo de velocidade foi menor em 2 ms-1 do que no perfil de SC, isso também 

pode ter contribuído para a formação de uma LI menos intensa, pois menores 

velocidades estão associadas com menor ventilação.  

Para se entender um pouco mais das diferenças apresentadas entre as 

simulações SC e SI1, foram desenvolvidas as simulações SI2 e SI3 (ver Figura 17). O 

perfil de velocidade introduzido em SI2 é uma alteração do perfil de SC. Nele, a 

velocidade do ponto em 700 hPa foi aumentado, de forma a fazer uma camada com 

velocidade constante e maior (12 ms-1), 2 ms-1 maior que no caso SI1. Já o perfil 

introduzido em SI3 é uma alteração de SI1. Nele, o valor da velocidade do nível de 700 

hPa foi aumentado (mais 2 ms-1) para que o perfil de vento houvesse maior 

cisalhamento. 

Os resultados das simulações mostram que a diferença entre SC e SI2 é muito 

pequena. Nos campos de razão de mistura de líquido e gelo (Figura 24c) a 3 km, 

velocidade vertical e razão de mistura do vapor d’água (Figura 25c) a 1 km, temperatura 
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e velocidade horizontal do vento a 500 m (Figura 26c) e seção vertical em 3,5°N 

(Figura 27c), as diferenças não foram perceptíveis. Apenas nas Figuras 33, 34 e 35 que 

mostram os campos de diferenças entre as simulações é que fica possível perceber 

algumas delas. Mesmo assim, elas são muito pequenas. A temperatura é ligeiramente 

maior em SI2 (Figura 33), com diferença inferior a 1 K. Na região de formação das 

novas células, a frente do sistema, SC possui temperatura ligeiramente maior. Quando 

observamos a Figura 35, percebe-se que as 1800 UTC, SC foi mais intensa que a SI2, 

porém, após este horário surge um padrão de dipólo. Isto por que, SI2 teve uma célula 

que se propagou com mais velocidade que a célula de SC. Embora seja mais rápida, a 

célula em SI2 parece ter mesma intensidade que a de SC. Algo curioso surge quando se 

observa a Figura 28c. A variação da quantidade de água líquida total com o tempo e 

com a altura em (3,5ºN; 53ºW) mostra um pico suavizado em torno das 1900 UTC que 

atingiu 9 km de altura, 3 km a menos que em SC. Assim, um perfil de velocidade sem 

um JBN com dois máximos, ou seja, sem cisalhamento, foi capaz de produzir um 

sistema semelhante ao caso controle em intensidade, porém com velocidade de 

propagação um pouco maior. 

A simulação SI3 foi comparada a SI1 e teve que o perfil com velocidade do 

vento maior em 700 hPa produziu um sistema ligeiramente mais intenso que em SI1, 

por que algumas células se mostraram com a razão de mistura de líquido mais gelo 

maior que 0,6 gkg-1, quando em SI1 são menores (Figura 24d). Observando a 

temperatura a 500 m, percebe-se que em SI3, a piscina fria do sistema formado é em 

torno de 1 K menor que em SI1 (Figura 26d). Isto também pode ser observado pela 

diferença entre as simulações mostrada na Figura 36, especialmente nos horários das 

1900 UTC e 2000 UTC. A umidade específica se mostra maior em SI3, até 2 gkg-1 no 

final da passagem do sistema (Figura 25d). Os campos de velocidade vertical não 

mostram diferenças expressivas. Porém, a seção vertical em 3,5ºN e a Figura 36, que 

mostra a diferença entre as simulações sim, no final da passagem do sistema pela grade 

em estudo, as 2200 UTC (Figura 37f).  

A razão de mistura de líquido e gelo foi maior em SI1 nos médios níveis, 

porém, a corrente ascendente da célula em dissipação é menor do que em SI3. A Figura 

29d mostra que a temperatura potencial equivalente é menor nos médios níveis em SI3 

do que em SI1. A quantidade de água total observada na Figura 28d mostra um perfil 
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ainda mais suavizado em SI3 do em SI1 quando comparado com SC, e não chega a 

atingir os 8 km de altura como em SI1. Assim, SI3 formou um sistema ligeiramente 

mais intenso, especialmente no final da passagem pela grade. Porém, a alteração no 

perfil não influenciou a velocidade de propagação do sistema, quando comparado com 

SI1. 

Os JBN de SI2 e SI3 tiveram a mesma intensidade (12 ms-1), mas formaram 

sistemas com características diferentes. A linha de instabilidade de SI2, produzida por 

uma camada profunda com velocidade quase constante, foi mais rápida. A diferença 

essencial dos perfis está entre 700 e 400 hPa, em que a velocidade é maior em SI2. 

Aparentemente, um menor cisalhamento entre estes níveis contribuiu para a formação 

de sistemas que se propagaram com maiores velocidades. 

Os experimentos SI4, SI5 e SI6 foram desenvolvidos para complementar a 

idéia das simulações anteriores. Todos eles partem de alterações feitas no perfil de 

velocidade do vento da simulação idealizada SI2. Ela foi escolhida por produzir um 

sistema com velocidade de propagação maior. 

SI4 foi desenvolvida para se entender melhor o papel da profundidade do jato 

no desenvolvimento da LI. Para tanto, a camada de velocidade quase constante, que tem 

profundidade inicial entre 925 e 400 hPa, foi reduzida e passou a ser entre 925 e 700 

hPa (ver Figura 17).  

Os resultados para SI4 mostram uma linha de instabilidade com características, 

na horizontal, bastante parecidas com o sistema desenvolvido em SI2 (Figuras 24e, 25e 

e 26e). Algumas diferenças podem ser vistas na intensidade das células, observando a 

razão de mistura de líquido mais gelo apenas após as 1900 UTC, quando a LI chega ao 

seu estágio maduro. As regiões de ascendência e descendência parecem ligeiramente 

menores em SI4 quando comparadas com SI2 (ver Figura 40). As novas células que vão 

se formando a frente da LI em SI4 parecem menos intensas, especialmente após as 2000 

UTC. Observando as temperaturas de ambas as simulações (Figura 26c e Figura 26e), 

percebe-se que a temperatura na retaguarda do sistema em SI2 é menor que o sistema de 

SI4, o que indica que a LI em SI2 é mesmo mais intensa que a LI de SI4. Quando se 

observa a diferença de temperatura das duas simulações (Figura 39), aparece o primeiro 

indício de que o sistema em SI2 se propagou mais rapidamente do que o sistema em SI4 
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devido ao padrão das diferenças observado. Pelas Figuras 29e e 41, que mostra a 

diferença entre a razão de mistura de líquido e gelo e a diferença na vertical entre SI2 e 

SI4, essa diferença na propagação dos dois sistemas fica clara. A célula mostrada neste 

corte vertical é bem menos intensa após as 1900 UTC em SI4, com corrente ascendente 

também menos intensa. Às 2200 UTC, a célula em SI2 está entre as longitudes de 

54,5ºW e 54ºW, enquanto em SI4, se encontra em torno de 53,5ºW. Isto é quase 1º de 

longitude de diferença.  

A variação da quantidade de água total para SI4 é um pouco diferente dos 

demais experimentos (Figura 28e). Ela não apresenta um máximo pronunciado como os 

demais. É mais homogênea desde as 1900 UTC até as 2000 UTC e chega a atingir mais 

de 9 km de altura. O perfil de temperatura potencial equivalente revela características 

semelhantes para as duas simulações. Assim, um perfil de velocidade do vento com 

JBN mais raso foi capaz de produzir uma linha de instabilidade com corrente 

ascendente menos intensa, piscina fria mais quente e que se propagou com velocidade 

menor que a simulação inicializada com JBN mais profundo.  

SI5 é uma simulação inicializada com o perfil de velocidade do vento contendo 

apenas o jato em baixos e médios níveis. Desta forma, a velocidade do vento foi zerada 

acima do nível de 300 hPa. O intuito aqui foi perceber até que ponto o JBN, por si só, é 

capaz de influenciar a formação e o desenvolvimento do sistema. O que se percebe é 

que na horizontal (Figuras 24f, 25f e 26f), para as alturas observadas, o sistema em SI5 

não foi muito diferente da LI formada em SI2. Isto pode ser confirmado pelas Figuras 

42 e 43, que mostram as diferenças de temperatura e velocidade horizontal do vento e 

velocidade vertical e umidade específica entre SI2 e SI5, para a área em estudo. 

Aparentemente, observando bem a Figura 24f , algumas células foram mais intensas em 

SI5.  

Quando se passa a analisar as seções verticais dos dois experimentos, percebe-

se que há diferenças substanciais entre as células mostradas. Nesta comparação, os 

sistemas tiveram velocidades muito parecidas, porém com grandes diferenças na 

intensidade das correntes ascendentes e descendentes e na razão de mistura de líquido 

mais gelo. SI5 mostrou ter correntes bem mais intensas da ordem de 1 ms-1. SI5 também 

demonstrou ter células com maior conteúdo de razão de mistura de líquido e gelo, 



79 

 

fazendo com que esta persistisse por mais tempo. A variação da quantidade de água 

líquida total mostrou um perfil sem máximos, com um aumento de água mais contínuo 

com o tempo, chegando a atingir mais de 9 km de altura desde as 1900 UTC até as 2200 

UTC (Figura 28f). Já o perfil de temperatura potencial é bastante semelhante ao 

observado em SI2 (Figura 29f). Logo, tem-se que o JBN é a principal característica do 

perfil de velocidade do vento que possibilita a organização do sistema em forma de 

linha e influencia sua intensidade e propagação. Sem o jato em 50 hPa, a linha de 

instabilidade produzida foi capaz de ter movimentos verticais bem mais intensos. Uma 

possível explicação pode ser a diminuição do cisalhamento em altos níveis que permite 

com que as torres de cumulus se desenvolvam mais verticalmente, atingindo maiores 

profundidades. 

Por fim, os dois últimos experimentos realizados, SI6 e SI7, foram idealizados 

para verificar as demais características observadas nos perfis de direção e velocidade do 

vento para este caso de linha de instabilidade da Amazônia. SI6 corresponde a um 

ambiente em que não se observa vento, ou seja, os perfis de velocidade e direção foram 

zerados. Por sua vez, SI7 tem o intuito de auxiliar na análise da importância da camada 

sem cisalhamento direcional observada no perfil de vento (Figura 16d). Esta camada 

coincide com aquela em que a velocidade é quase constante observada no perfil da LI e 

pode ser mais uma característica favorável para sua formação e desenvolvimento. 

Quando se compara SI2 e SI6, percebe-se que a circulação de brisa ainda se 

forma na linha da costa, no início da simulação, devido ao contraste entre continente e 

oceano, porém com menor intensidade que nas simulações anteriores, pois as células se 

mostram com menos núcleos de máxima razão de mistura. Após as 2100 UTC, se 

formam muitas áreas de forte convergência de escoamento (Figura 24g). Assim, a 

convecção seguiu esse padrão e se formou por toda a área de estudo de forma 

desorganizada. As regiões de ascendência e descendência confirmam a existência da 

brisa marítima que permanece na linha da costa por várias horas.  

O padrão da umidade específica segue o padrão observado para a velocidade 

vertical, de forma que as regiões de ascendência das células possuem mais umidade e as 

de descendência possuem menor umidade (Figura 25g). Observando os campos de 

temperatura a 500 m (Figura 26g e 45), percebe-se que o contraste de temperatura entre 
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continente e oceano se faz maior que nos casos onde houve a formação de linhas de 

instabilidade, cerca de 2 K. O interior do continente se mostra com temperaturas 

superiores a 302 K em SI6, enquanto nas demais simulações estiveram em torno de 301 

K. Assim como nos casos com as LI, a circulação de brisa também forma regiões com 

temperaturas menores e mais secas. Como a brisa não se propaga, esta região fica 

confinada entre a região de convergência associada com ela e a costa. Esta região de 

convergência é bem menos definida que nos casos nos quais se observa a formação de 

LI e menos intensa também. A diferença entre as velocidades horizontais chega a 4 ms-

1.  

O padrão observado na Figura 47 se dá pela propagação da LI em SI2 e por 

este sistema ser bem mais intenso, provocando alterações mais marcantes no ambiente. 

A circulação de brisa já parece como uma célula bem definida em torno de 52ºW as 

1800 UTC. Ela atinge a profundidade superior a 14 km de altura e possui corrente 

ascendente bastante forte neste instante. Após este horário, ela passa a ser bem menos 

intensa, juntamente com a razão de mistura de líquido e gelo. Outras células que nascem 

a sua frente conseguem se desenvolver mais vigorosamente. Percebe-se que os 

movimentos ascendentes da LI chegam a ser 2,6 ms-1 mais intensos que a corrente 

ascendente associada com a circulação de brisa.   

Quanto à quantidade de água total, observa-se uma tendência de aumento a 

partir das 2100 UTC (duas horas mais tarde que os experimentos com LI), atingindo em 

torno de 8 km (Figura 28g). Percebe-se também que a circulação de brisa sozinha não é 

tão eficiente na remoção de água dos baixos níveis, pois ainda há vestígios de razão de 

mistura acima de 16 gkg-1 nas primeiras camadas da atmosfera. Esta condição não é 

observada nos experimentos anteriores com a presença da LI.  Na temperatura potencial 

equivalente (Figura 29g), se observa uma camada mais seca e fria, com profundidade 

entre 1 km e 2 km, que surge as 2100 UTC, como resultado dessas várias células 

espalhadas por todo o continente e do resfriamento noturno. Assim, um ambiente com 

ausência total de vento ainda foi capaz de desenvolver uma circulação de brisa marítima 

com características bem definidas, sem que esta se desenvolvesse e formasse uma linha 

de instabilidade. 
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A simulação SI7 foi a última desenvolvida aqui. O perfil original da direção do 

vento mostra uma camada entre 850 e 500 hPa com direção quase constante e igual a 

90º. Essa camada coincide com aquela em que se observa o JBN no perfil de velocidade 

do vento (Figura 16c e 16d). Assim, para verificar se não ter cisalhamento direcional é 

importante para a formação das LI, foi feita uma simulação em que se alterou o perfil de 

SI2 para uma situação com maior cisalhamento (ver Figura 17b).  

Neste caso, percebe-se que se formam várias regiões de forte convergência por 

toda a área estudada e as maiores razões de mistura de nuvem se encontram na borda 

dessas convergências do escoamento (Figura 24h). Uma linha de nebulosidade ainda se 

forma na costa, porém com células muito espaçadas e bem menos intensas do que nos 

casos em que se desenvolveram as linhas de instabilidade. Ela também é bem menos 

persistente. Observando os campos de razão de mistura de líquido mais gelo, dura 

apenas duas ou 3 horas. Isto também é perceptível nos campos de velocidade vertical e 

razão de mistura (Figura 25h), nos quais as regiões de ascendência e descendência 

associadas com a brisa só se mostra bem definida até as 1800 UTC. Os campos de 

velocidade vertical confirmam que é à frente de brisa. Nas figuras de temperatura e 

velocidade horizontal (Figura 26h) também se observa uma organização da brisa até as 

1900 UTC, porém as piscinas frias se encontram com intensidade bem menores do que 

nos casos anteriores, inclusive quando comparadas ao experimento SI6, que também só 

formou a brisa marítima. As velocidades horizontais não demonstraram nenhuma 

organização e foram em torno de 3 ms-1 menos intensas que em SI2 (Figura 48).  

O padrão de diferenças observado na Figura 48, que mostra a diferença de 

temperatura a 500m, é devido à intensidade e propagação das LI que se forma no 

experimento SI2. Junto à costa, o experimento SI2 mostra temperaturas maiores do em 

SI7 e, mais para o interior do continente, SI7 se mostra com um ambiente mais quente. 

Estas diferenças demonstram as habilidades das linhas de instabilidade em alterar as 

características termodinâmicas do ambiente, diminuindo a temperatura e a umidade do 

ambiente.  

Quando se observa o corte na vertical, tem-se que essa linha costeira é bastante 

rasa e quase não pode ser diferenciada. Encontra-se em torno de 52ºW, com uma 

corrente ascendente também muito fraca. Várias células individuais se formam por todo 
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o continente, a partir das 2000 UTC, e conseguem atingir níveis mais altos da 

atmosfera, até 14 km. As diferenças observadas na Figura 50 são devido a estas 

formações. Isso se reflete na quantidade de água líquida total que não apresenta um 

máximo ao longo do tempo como em SC, e sim, algo mais suavizado entre as 1900 

UTC e 2200 UTC, que é o momento em que mais se observa o desenvolvimento das 

células (Figura 28h). A estrutura observada na Figura 29h, com a temperatura potencial 

equivalente, reflete o que esses sistemas não organizados provocam no ambiente.  

A Tabela 5 sumariza as comparações feitas acima entre os experimentos 

realizados aqui e mostra as principais características observadas nos sistemas formados 

em cada simulação. Por sua vez, a Figura 51 mostra a velocidade vertical máxima (ms-1) 

(a) e a velocidade vertical mínima (ms-1) (b) observadas sob a latitude de 3,5ºN entre 

55ºW e 51ºW das 1700 UTC as 2200 UTC. Estas coordenadas foram escolhidas de 

forma que apenas a LI estivesse na área e o período corresponde aos estágios iniciais até 

a sua maturidade. Assim, os valores máximos de velocidade vertical são representativos 

das correntes ascendentes e os valores mínimos da velocidade vertical, das correntes 

descendentes. Já a Figura 52 mostra as diferenças em porcentagem dos fluxos ''wT  das 

simulações idealizadas com relação a simulação controle. Estes fluxos foram calculados 

entre 3ºN e 5ºN e 55ºW e 52ºW e depois foi feita uma média no tempo entre as 1700 

UTC e as 2200 UTC. Ambas ajudaram a sintetizar os resultados obtidos nas simulações. 

Pela análise das simulações feita anteriormente, tem-se que a simulação que 

apresentou linha de instabilidade com maior propagação foi SI2. Ela também apresentou 

corrente ascendente das mais intensas (aproximadamente 2,5 ms-1) [Figura 51a]. Sua 

corrente descendente também foi a mais intensa observada com aproximadamente 1,2 

ms-1 de intensidade (Figura 51b). Complementando a informação, tem-se que sua 

piscina fria também foi a mais intensa com pico a 300 m de altura e intensidade média 

13,5% maior que SC (Figura 52c).  

Os perfis de SC e SI2 tem uma característica diferente que é o JBN com dois 

máximos relativos em SC ao nível de 700 hPa. Em SI2, o perfil é quase constante e 

igual a 12 ms-1. Isto pode fazer diferença em termos de cisalhamento, que influencia na 

ventilação das torres de cumulus e possibilita maior velocidade de propagação para o 

sistema, já que o entranhamento é quase homogêneo ao longo da camada. 
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A simulação idealizada SI5, que possui perfil zerado acima do JBN, sendo o 

JBN semelhante ao observado em SI2, demonstrou ter a maior velocidade vertical 

positiva de 2,7 ms-1. Porém, suas correntes descendentes (aproximadamente 0,8 ms-1) e 

piscina fria foram menos intensas (com máximo a 300 m 10% mais intenso que SC, ou 

seja 3,5% menos intensa que SI2) que as observadas em SI2. Logo, o JBN responde 

pela maioria das características do sistema, como sua forma e intensidade e influencia 

em sua propagação e tempo de vida. 

Outra simulação que teve fluxo vertical de calor maior que SC foi SI4. SI4 

possui perfil de JBN com metade da profundidade de SI2 e mesma intensidade. Esta 

simulação também demonstrou fluxo menor que SI2, ou seja, sua piscina fria também 

foi menos intensa, assim, como sua corrente ascendente (1,5 ms-1) e corrente 

descendente (0,4 ms-1). Porém, quando comparada com SC esta simulação teve pico de 

fluxo 12,5% maior a 300 m de altura. Ao se reduzir a profundidade do JBN pela metade 

(SI4) teve-se que o sistema formado foi menos intenso e com velocidade de propagação 

também menor, embora a intensidade do JBN fosse mantida. Logo, pode-se perceber 

que é importante que se tenha maiores velocidades do vento em médios níveis para que 

a ventilação seja efetiva nestes níveis também.  

Todas as outras simulações tiveram correntes ascendentes e descendentes bem 

menos intensas e sem um máximo pronunciado com o tempo. O fluxo de ''wT  também 

foi menor que a simulação controle para todos os experimentos. 

Então, pode-se concluir que para se ter uma linha de instabilidade propagante, 

o perfil de velocidade do vento deve conter um jato em baixos níveis intenso, com 

camada de velocidade quase constante até os médios níveis, ou seja, profundo. Além 

disso, esta camada também não deve conter cisalhamento direcional. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 24 – Linhas de corrente do vento horizontal e razão de mistura de líquido mais 

gelo (gkg-1) [escala de cores] a 3 km de altitude após as 6 horas de simulação (1800 

UTC) para os experimentos (a) SC, (b) SI1, (c) SI2, (d) SI3, (e) SI4, (f) SI5, (g) SI6 e 

(h) SI7. 
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(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h) 

 

Figura 24 – Continuação. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

   

(d) 

Figura 25 – Evolução temporal da componente vertical do vento (ms-1) [escala de 

cores]  e da umidade específica (gkg-1) [contorno] a 1 km após 6 horas de simulação 

(1800 UTC) para os experimentos (a) SC, (b) SI1, (c) SI2, (d) SI3, (e) SI4, (f) SI5, 

(g) SI6 e (h) SI7. 
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(e) 

 

 (f) 

 

(g) 

  

(h) 

 

Figura 25 - Continuação. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

  

 (d) 

Figura 26 – Evolução temporal da temperatura (K) [escala de cores] e da velocidade do 

vento horizontal (ms-1) [contorno] a 500 m após 6 horas de simulação (1800 UTC) para 

os experimentos (a) SC, (b) SI1, (c) SI2, (d) SI3, (e) SI4, (f) SI5, (g) SI6 e (h) SI7. 
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(e) 

 

(f) 

 

(g) 

  

(h) 

 

 

Figura 26 – Continuação. 
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(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

 

(d) 

Figura 27 – Evolução temporal do vetor (u; w*100) e da razão de mistura de líquidos 
mais gelos (gkg-1) [escala de cores] sobre 3,5°N após 7 horas de simulação (1900 UTC) 
para os experimentos (a) SC, (b) SI1, (c) SI2, (d) SI3, (e) SI4, (f) SI5, (g) SI6 e (h) SI7. 
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Figura 27 – Continuação. 
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(a) 

 
(b) 

 (c) 
 

(d) 

Figura 28 – Variação da quantidade de água líquida total com a altura e com o tempo 

para os experimentos (a) SC, (b) SI1, (c) SI2, (d) SI3, (e) SI4, (f) SI5, (g) SI6 e (h) SI7. 
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Figura 28 - Continuação. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 29 – Variação da temperatura potencial equivalente com a altura e com o tempo 

para os experimentos (a) SC, (b) SI1, (c) SI2, (d) SI3, (e) SI4, (f) SI5, (g) SI6 e (h) SI7.  
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(f) 

 

(g) 

 

(h) 

 

 

Figura 29 - Continuação. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 30 - Diferença de temperatura (K) [Escala de cores] e velocidade horizontal (ms-

1) [contorno] a 500 m entre as simulações SC e SI1 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 1800 

UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 31 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [escala de cores] e da umidade 

específica (gkg-1) [contorno] entre as simulações SC e SI1 a 1 km nos horários (a) 1700 

UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a) 
 

(b) 

 (c) 
 

(d) 

 (e)  (f) 

Figura 32 - Diferença da razão de mistura entre líquido mais gelo (gkg-1) [escala de 

cores] e da velocidade vertical (ms-1) [contorno] entre as simulações SC e SI1 para a 

latitude de 3,5°N nos horários (a) 1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 

UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 33 - Diferença da temperatura (K) [escala de cores] e da velocidade horizontal 

(ms-1) [contorno] a 500 m entre as simulações SC e SI2 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 

1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 34 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [escala de cores] e da umidade 
específica (gkg-1) [contorno] a 1000 m entre as simulações SC e SI2 nos horários (a) 
1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 

UTC. 
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 (a) 
 

(b) 

 (c) 
 

(d) 

 (e)  (f) 

Figura 35 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [Contorno] e da razão de mistura de 

líquidos mais gelo (gkg-1) [escala de cores] para a latitude de 3,5°N entre as simulações 

SC e SI2 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 

2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 36 - Diferença da velocidade horizontal (ms-1) [contorno] e da temperatura (K) 

[escala de cores] a 500 m entre as simulações SI1 e SI3 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 

1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 37 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [escala de cores] e da umidade 
específica (gkg-1) [contorno] a 1000 m entre as simulações SI1 e SI3 nos horários (a) 
1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 

UTC. 
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 (a) 
 

(b) 

 (c) 
 

(d) 

 (e) 

 

 

 (f) 

Figura 38 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [contorno] e da razão de mistura de 

líquidos mais gelo (gkg-1) [escala de cores] para a latitude de 3,5°N entre as simulações 

SI1 e SI3 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 

2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

  (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 39 - Diferença da velocidade horizontal (ms-1) [contorno] e da temperatura (K) 

[escala de cores] a 500 m entre as simulações SI2 e SI4 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 

1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 40 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [escala de cores] e da umidade 
específica (gkg-1) [contorno] a 1000 m entre as simulações SI2 e SI4 nos horários (a) 
1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 

UTC. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e) 
 

(f) 

Figura 41 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [contorno] e da razão de mistura de 

líquido mais gelo (gkg-1) [escala de cores] para a latitude de 3,5°N entre as simulações 

SI2 e SI4 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 

2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

  (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 42 - Diferença da velocidade horizontal (ms-1) [contorno] e da temperatura (K) 

[escala de cores] a 500 m entre as simulações SI2 e SI5 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 

1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

  (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 43 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [escala de cores] e da temperatura 

(K) [contorno] a 500 m entre as simulações SI2 e SI5 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 

1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

 

 (c) 
 (d) 

 (e) 
 

(f) 

Figura 44 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [contorno] e da razão de mistura de 

líquido mais gelo (gkg-1) [escala de cores] para a latitude de 3,5°N entre as simulações 

SI2 e SI5 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 

2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

  (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 45 - Diferença da velocidade horizontal (ms-1) [contorno] e da temperatura (K) 

[escala de cores] a 500 m entre as simulações SI2 e SI6 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 

1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

  (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 46 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [escala de cores] e da umidade 
específica (gkg-1) [contorno] a 1000 m entre as simulações SI2 e SI6 nos horários (a) 
1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 

UTC. 
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 (a)  (b) 

 

 (c) 
 (d) 

 (e) 
 

(f) 

Figura 47 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [contorno] e da razão de mistura de 

líquido mais gelo (gkg-1) [escala de cores] para a latitude de 3,5°N entre as simulações 

SI2 e SI6 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 

2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 48 - Diferença da velocidade horizontal (ms-1) [contorno] e da temperatura (K) 

[escala de cores] a 500 m entre as simulações SI2 e SI7 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 

1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

Figura 49 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [escala de cores] e da umidade 
específica (gkg-1) [contorno] a 1000 m entre as simulações SI2 e SI7 nos horários (a) 
1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 2100 UTC e (f) 2200 

UTC. 
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 (a)  (b) 

 

 (c) 
 (d) 

 (e) 
 

(f) 

Figura 50 - Diferença da velocidade vertical (ms-1) [contorno] e da razão de mistura de 

líquidos mais gelo (gkg-1) [escala de cores] para a latitude de 3,5°N entre as simulações 

SI2 e SI7 nos horários (a) 1700 UTC, (b) 1800 UTC, (c) 1900 UTC, (d) 2000 UTC, (e) 

2100 UTC e (f) 2200 UTC. 
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(a) 

(b) 

Figura 51 - (a) Valores máximos de velocidade vertical a 1000 m (ms-1) e (b) valores 

mínimos de velocidade vertical a 1000 m (ms-1) na latitude 3,5ºN entre 55ºW - 51ºW 

para os experimentos SC, SI1, SI2, SI3, SI4, SI5, SI6 e SI7.



Tabela 5 - Resumo das comparações entre os experimentos realizados destacando algumas características dos sistemas formados e suas 

intensidades 

Experimentos 
Intensidade 

do sistema 

Circulação 

de brisa 
LI 

Velocidade 

propagação 

Intensidade da 

piscina fria 

Convergência a 

frente 

Correntes 

ascendentes 

Profundidade 

das células 

SC-SI1 Menor Sim Sim Menor Menor Menor Menor Menor 

SC-SI2 Maior Sim Sim Maior Maior Maior Menor Semelhante 

SI1-SI3 Maior Sim Sim Semelhante Menor Semelhante Menor Semelhante 

SI2-SI4 Menor Sim Sim Menor Menor Semelhante Menor Menor 

SI2-SI5 Maior Sim Sim Semelhante Semelhante Semelhante Maior Semelhante 

SI2-SI6 Menor Sim Não - - - - - 

SI2-SI7 Menor Sim Não - - - - - 

 



(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) 

 

Figura 52 – Fluxo ''wT  mediado entre 3ºN e 5ºN e 55ºW e 52ºW e no tempo entre as 

1700 UTC e as 2200 UTC para (a) SC e diferenças em porcentagem entre (b) SI1, (c) 

SI2, (d) SI3, (e) SI4, (f) SI5, (g) SI6 e (h) SI7 e SC. 
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Logo, todos estes resultados demonstram que o JBN tem papel importante no 

processo de desenvolvimento das torres de cumulus que compõe as linhas de 

instabilidade. Não só são responsáveis pela organização do sistema em linha, mas 

influenciam diretamente nos processos internos das nuvens. Ao que tudo indica, ter um 

jato profundo e intenso até os médios níveis possibilita uma maior ventilação nas 

nuvens, que implica em mais evaporação e secagem. O entranhamento sendo maior faz 

com que as correntes descendentes das nuvens se intensifiquem, aumentando a 

intensidade das piscinas frias. Piscinas frias mais intensas aumentam a convergência à 

frente do sistema devido ao aumento do contraste térmico. Por sua vez, maior 

convergência intensifica as correntes ascendentes que trazem ar quente e úmido para 

alimentar o sistema (Betts, 1976). Com mais “combustível”, as linhas de instabilidade 

tem maior possibilidade de se propagarem com maior velocidade e persistirem por mais 

tempo. 

Assim, a intensidade desse jato não é a principal característica que está 

associada com uma maior intensidade e propagação dos sistemas. A profundidade 

parece exercer maior influência e o ambiente em que o JBN é mais profundo parece está 

associado com linhas de instabilidade que se propagam mais. Desta forma, um JBN raso 

e bastante intenso pode não ser suficiente para desenvolver uma linha costeira que se 

propaga continente adentro. Além disso, o cisalhamento direcional associado às LI da 

Amazônia é outra característica importante. A camada do JBN deve ter cisalhamento 

direcional próximo a zero em toda a sua profundidade para que o sistema tenha 

condições de se desenvolver, principalmente na vertical, e se propagar. 

Tais resultados concordam com os resultados observacionais expostos no 

capítulo anterior que indicam que a intensidade dos JBN por si só, não é a única 

característica associada aos jatos que podem influenciar na formação e desenvolvimento 

das LI.  

De fato, fica claro o quão complexo pode ser o ambiente de formação e 

desenvolvimento de tais sistemas na atmosfera, mesmo eliminando do processo vários 

fatores que podem interferir diretamente, como condições em grande escala, condições 

locais, fatores termodinâmicos,... Diante das teorias citadas anteriormente, a teoria 

RKW (Rotunno et al., 1988; Weisman et al., 1988; Weisman e Rotunno, 2004), que 
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atribui ao JBN, com intensidade moderada e com profundidade restrita um papel 

primordial na longevidade dos sistemas, não parece ser a condição "ótima" para as 

linhas de instabilidade da Amazônia. Ela é apenas uma simplificação de um perfil de 

vento que pode ser muito mais complexo e em que suas características tanto em baixos 

níveis quando em médios níveis podem ser efetivos na formação e desenvolvimento das 

linhas de instabilidade, pois todo ele pode interferir nos processos internos de nuvens, o 

que reflete diretamente na intensidade, longevidade e na propagação dos sistemas. 

Quanto a esta teoria há apenas um consenso, os jatos em baixos níveis são os 

organizadores das torres de cumulus em forma de linha.  

O papel das piscinas frias em gerar novas células convectivas a frente das 

linhas de instabilidade também é demonstrado aqui (Tompkins, 2001), embora este não 

tenha sido o foco principal deste trabalho. Porém, as simulações foram muito claras em 

demonstrar que quanto mais intensa é a piscina fria do sistema, mas células novas se 

surgem a sua frente. Quanto a isto, não fica claro se o que pesa mais neste processo de 

renovação das células convectivas é o papel dinâmico ou termodinâmico das piscinas 

frias. Faz-se necessário, um estudo mais aprofundado a fim de entender esta parte da 

contribuição da piscina fria no desenvolvimento das linhas de instabilidade, visto que a 

princípio este não é um dos objetivos do trabalho. 

À demais, as linhas de instabilidade são sistemas resultantes da interação entre 

as várias escalas do movimento e vários fatores podem contribuir de forma direta ou 

indireta para sua formação e desenvolvimento. Este é apenas um dos motivos que fazem 

destes sistemas um objeto de estudo tão difícil de desvendar e, ao mesmo tempo, tão 

fascinante. Mais estudos, especialmente com dados observacionais, são necessários para 

melhorar o entendimento que envolve as linhas de instabilidade da Amazônia que se 

formam na costa norte do Brasil, desde sua formação a partir das brisas marítimas, 

passando pelos processos que favorecem sua propagação por centenas de quilômetros, 

até suas interações com a superfície e com possíveis mudanças no uso do solo, por 

exemplo. 
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Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 4444    

 

ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões    e Sugestõese Sugestõese Sugestõese Sugestões    

 

As Linhas de Instabilidade são sistemas de mesoescala importantes para a 

região amazônica e possuem características marcantes. Através delas é possível 

entender vários processos atmosféricos que, não só ajudam a explicar esses fenômenos, 

como também podem ajudar na melhoria da reprodução destes em modelos numéricos e 

na previsão de tempo. 

Este trabalho apresenta um conjunto de dados de nove anos de casos de Linhas 

de Instabilidade da Amazônia que se formaram na costa norte do Brasil e de perfis da 

componente zonal do vento desde 2000 até 2008. Estas informações foram cruzadas 

com o intuito de se entender um pouco mais a respeito do papel dos jatos de baixos 

níveis no ambiente de desenvolvimento desses sistemas. Para dar suporto ao observado 

através destes dados, também foi feita uma série de simulações numéricas idealizadas 

utilizando-se o BRAMS. Com estas foipossível entender um pouco mais da relação de 

causa e efeito que envolve a presença dos JBN no ambiente preferencial das LI da 

Amazônia. Abaixo se encontram algumas conclusões: 

- As LIA se formam no período da tarde, a partir da brisa marítima, e são 

capazes de modificar o ambiente por onde passam diminuindo a temperatura, a 

intensidade do vento e removendo umidade dos baixos níveis da atmosfera; 
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- Dentro do período de estudo, observou-se que a maioria dos casos foi de LIC, 

sendo os anos de 2005 e 2006 com um aumento considerável de casos, em especial para 

as LIP. Uma possível explicação pode ser o aumento da temperatura da superfície do 

Oceano Atlântico que pode influenciar na formação das linhas instabilidade 

indiretamente através das ondas de leste. Com maiores TSM, mais ondas de leste podem 

chegar à costa norte da Brasil e estas podem ser mais profundas também; 

- O perfil do vento para formação e desenvolvimento das LI possui 

características que reúnem um jato em baixos níveis, um jato em altos níveis e pouco 

cisalhamento, quando comparado com sistemas de latitudes médias; 

- O jato em baixos níveis é predominante de leste com intensidade média de 9 

ms-1 e ocorre, preferencialmente, em torno de 800 hPa. É mais intenso e mais profundo 

para as LIP2 e menos intenso e menos profundo para as LIC; 

- o JBN tem papel importante no processo de desenvolvimento das torres de 

cumulus que compõe as linhas de instabilidade. Não só são responsáveis pela 

organização do sistema em linha, mas influenciam diretamente nos processos internos 

das nuvens. Ao que tudo indica, ter um jato profundo e intenso até os médios níveis 

possibilita uma maior ventilação nas nuvens, que implica em mais evaporação e 

secagem. O entranhamento sendo maior faz com que as correntes descendentes das 

nuvens se intensifiquem, aumentando a intensidade das piscinas frias. Piscinas frias 

mais intensas aumentam a convergência à frente do sistema devido ao aumento do 

contraste térmico. Por sua vez, maior convergência intensifica as correntes ascendentes 

que trazem ar quente e úmido para alimentar o sistema. Com mais “combustível”, as 

linhas de instabilidade tem maior possibilidade de se propagarem com maior velocidade 

e persistirem por mais tempo; 

- Pode-se concluir que para se ter uma linha de instabilidade propagante o 

perfil de velocidade do vento deve conter um jato em baixos níveis intenso, com 

camada de velocidade aproximadamente constante até os médios níveis, ou seja, 

profundo. Além disso, esta camada também não deve conter cisalhamento direcional. 
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Faz-se necessário continuar entendendo os processos que envolvem as linhas 

de instabilidade da Amazônia. Para isto, muitos aspectos ainda precisam ser estudados. 

Abaixo se encontram alguns deles que darão continuidade a esta pesquisa. 

- O que leva os JBN a se intensificarem e ficarem mais profundos? O que 

provoca esta variabilidade dia após dia? Sabe-se das ondas de leste e das fontes de calor, 

mas precisa-se de estudos mais detalhados e aprofundados sobre estas relações. Uma 

tentativa neste sentido seria complementar o estudo iniciado no capítulo 2 para a 

verificação das relações entre TSM do Atlântico, ondas de leste e linhas de instabilidade 

utilizando-se simulações numéricas; 

- Aprofundar o entendimento da geração das LI a partir das brisas marítimas. 

Sabe-se da instabilidade trapezoidal, mas o JBN também se mostra fator importante. 

Como eles interagem para a formação do sistema? 

- Nestes resultados, percebe-se a presença de ondas de gravidade. Faz-se 

necessário um estudo das relações entre as linhas de instabilidade da Amazônia com as 

ondas de gravidade; 

- Durante o desenvolvimento deste projeto, vários testes foram feitos com o 

intuito de associar estes aspectos dinâmicos com características termodinâmicas 

apresentadas nos perfis de temperatura potencial e temperatura potencial equivalente, 

indicando a existência de ondas de gravidade aprisionadas em dutos. Devido a 

dificuldades na reprodutibilidade da teoria e na escassez de dados apropriados para a 

demonstração desta teoria, não foi possível apresentar-los aqui. Deve-se criar um 

método confiável de identificação das características dos dutos em perfis atmosféricos. 

Seria interessante, também, ter um conjunto de sondagens com alta resolução temporal e 

espacial; 

- Entender mais dos processos termodinâmicos que envolvem estes sistemas e 

suas interações com as diversas características da superfície, especialmente para aqueles 

casos de sistemas que mais se propagam. A teoria de maquina poderia ser uma 

ferramenta muito útil neste contexto. 
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