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RESUMO
A Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim é uma Unidade de Conservação
localizada na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e exerce um papel
fundamental na conservação da qualidade da água, da biodiversidade e grande influência no
clima e nas características hidrológicas locais. As variáveis meteorológicas podem atuar como
indicadores de impactos ambientais e promover alterações em todo o ecossistema. O presente
estudo tem como principal objetivo analisar o comportamento sazonal das variáveis
meteorológicas na APA de Guapimirim, utilizando dados coletados durante os anos de 2011 a
2015. Para isso, foi realizado o cálculo da média mensal de precipitação, velocidade do vento,
umidade relativa do ar, radiação solar e temperatura do ar de modo a correlacionar o
comportamento dessas variáveis aos sistemas meteorológicos atuantes em cada período do
ano. Junto a isso, comparou-se também os acumulados anuais e mensais observados durante
os anos estudados às normais climatológicas estabelecidas pelo INMET, que indicam os
valores médios de mensuração esperados nessa região em diferentes períodos do ano. Os
resultados encontrados promoveram o conhecimento prévio do comportamento das
condicionantes meteorológicas ali atuantes, mostrando a maneira como foram afetadas pelos
sistemas atmosféricos que atuaram sobre a APA de Guapimirim. De modo geral, observou-se
que os meses que tiveram maiores acúmulos pluviométricos tiveram seus eventos de
precipitação acentuados, principalmente, por passagens de sistemas frontais, cavados
atmosféricos (especialmente em 500hPa) e/ou pela intensificação da ZCAS durante esses
períodos. Já os meses que tiveram seus acúmulos em déficit se comparado às normais,
tiveram seus eventos de precipitação atenuados e/ou bloqueados pela influência da
intensificação do ASAS, de massas de ar quente e/ou de circulação anticiclônica com
características de bloqueio atmosférico.
Palavras-chave: Sistemas meteorológicos; Precipitação; Leste fluminense; Temperatura do ar;
Zona de Convergência do Atlântico Sul; Acumulado pluviométrico; Anticiclone Subtropical
do Atlântico Sul.
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ABSTRACT
The Guapimirim Environmental Protection Area (EPA) is a Conservation Unit located in the
metropolitan region of the state of Rio de Janeiro and plays a key role in conserving water
quality, biodiversity and greatly influencing climate and hydrological local characteristics.
Meteorological variables can act as indicators of environmental impacts and promote changes
throughout the ecosystem. The main objective of the present study is to analyze the seasonal
behavior of meteorological variables in the Guapimirim EPA, using data collected from 2011
to 2015. For this purpose, the monthly average of precipitation, wind speed, relative humidity,
solar radiation and air temperature were calculated to correlate the behavior of these variables
to the meteorological systems operating in each period of the year. In addition, the annual and
monthly accumulated observed during the years studied were compared to the climatological
normals established by INMET, which indicate the average measurement values expected in
this region in different periods of the year. The results promoted the previous knowledge of
the behavior of the weather conditions acting there, showing how they were affected by the
atmospheric systems that acted on the Guapimirim EPA. In general, it was observed that the
months that had the highest rainfall accumulations had their precipitation events accentuated
mainly by frontal system passages, atmospheric troughs (especially at 500hPa) and / or by the
intensification of ZACS during these periods. The months that had their accumulated deficits
compared to normal, had their precipitation events attenuated and / or blocked by the
influence of SASA intensification, hot air masses and / or anticyclonic circulation with
atmospheric blocking characteristics.
Keywords: Meteorological systems; Precipitation; East of Rio de Janeiro; Air temperature;
South Atlantic Convergence Zone; Accumulated rainfall; South Atlantic Subtropical
Anticyclone
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LISTA DE SIGLAS

APA – Área de Proteção Ambiental
AS – América do Sul
ASAS - Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul
CCM- Complexos Convectivos de Mesoescala
COMPERJ -Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
EMA - Estação Meteorológica Automática
℮s– Pressão de Vapor de Saturação
ESEC - Estação Ecológica
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
INMET – Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil
LI - Linhas de Instabilidade
SCM - Sistemas Convectivos de Mesoescala
SF - Sistemas Frontais
SNUC- Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
UC- Unidade de Conservação
UR - Umidade Relativa
ZCAS -Zona de Convergência de Atlântico Sul
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1.INTRODUÇÃO

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim tem como principal objetivo
assegurar a permanência e sobrevivência dos últimos manguezais contínuos de todo o estado
do Rio de Janeiro, situados ao redor da Baía de Guanabara e é gerida pelo Ministério do Meio
Ambiente através do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)
(MMA,2012).
Em meados do século 20, o crescimento da região metropolitana no Rio de Janeiro e o
aumento das atividades industriais provocaram, juntos, um grande impacto sob a Baía de
Guanabara e os manguezais de seu entorno. Esse processo de degradação prosseguiu de forma
intensa, de maneira que, nas décadas de 70 e 80, os manguezais dessa região estavam
reduzidos a praticamente 30% de sua área original. A criação da APA de Guapimirim só
ocorreu em 1984, a partir de iniciativas da sociedade civil organizada e da comunidade
científica. Possui uma extensão de 14.340 hectares, que compõe a maior área
de manguezal preservada do Estado do Rio de Janeiro e tem seus limites estabelecidos nos
municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Magé. Nela, passam os cursos dos rios
Suruí, Iriri, Roncador, Guapimirim, Caceribú e Guaxindiba. Essa região é drenada pelos
cursos de diversos rios e canais, sendo os principais os rios Guapi-Macacu, Caceribu e
Guaxindiba/Alcântara, que se destacam pelo grande porte de vazão (MMA,[ca. 2000]).
Por se tratar de uma área em que o crescimento populacional se expandiu de forma
exponencial, junto a intensificação de atividades industriais e processos de ocupação
desordenada em partes do território, a região metropolitana do Rio de Janeiro possui,
tradicionalmente, sérios problemas relacionados ao abastecimento de água e saneamento
básico (GIULIANE e PINTO, 2008). A bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu está inserida
no sistema hidrográfico da Baía de Guanabara, compreendendo uma área de drenagem de
1.250,8 km² e é um importante provedor de água destinada ao abastecimento dos municípios
ao redor da APA de Guapimirim ((MMA,[ca. 2000]).O sistema Imunana-Laranjal capta água
desse rio para abastecer as cidades de Niterói, São Gonçalo, Ilha de Paquetá e Itaboraí
(ANA,2010). É importante salientar, que mesmo após os problemas relacionados a crise
hídrica em 2015, em que a falta de chuvas comprometeu gravemente o abastecimento de água
em vários municípios do Rio de Janeiro, uma bacia hidrográfica de tamanha relevância, como
a do rio Guapi-Macacu, que atende cerca de 2,5 milhões de habitantes, ainda possui uma
9

significativa carência de dados meteorológicos em sua extensão. Fato que evidencia ainda
mais a importância desse trabalho.
O clima e as características hidrológicas de uma região são condicionados por fatores
como precipitação, velocidade e direção do vento, umidade relativa, radiação solar,
temperatura do ar e pressão atmosférica (VIANELLO, 1991; VAREJÃO, 2005 apud
ALVARENGA,2012). Esses podem promover mudanças nas características climatológicas de
uma região, e dessa forma, atuar como indicadores de impactos ambientais, prevenindo
alterações em todo o ecossistema (BLASCO et al., 1996).
Dessa forma, para se analisar o clima e o tempo de uma determinada região é preciso
não só identifica-los, como também entender o comportamento das variáveis meteorológicas
ali presentes. Estando essas inseridas nos processos biológicos da superfície terrestre e
influenciando também na dinâmica dos ecossistemas (SILVAet al.,2009).
A estação meteorológica instalada na sede do ICMBio na APA de Guapimirim coletou
importantes dados meteorológicos em uma região com enorme carência de disponibilidade de
dados para pesquisa acadêmica nessa área do conhecimento. Este estudo, apesar de preliminar
(pois conta com cerca de 4 anos de dados), é inédito para a região. Nesse sentido, devido à
importância dessa Unidade de Conservação (UC), o estudo das condicionantes meteorológicas
é de extrema relevância para o acompanhamento deste ecossistema.
2.OBJETIVOS
Esse estudo tem como objetivo analisar o comportamento sazonal de variáveis
meteorológicas na APA de Guapimirim através de dados coletados nessa localidade durante
os anos de 2011 a 2015.
Como objetivos específicos, destacam-se:
1. Calcular a média mensal das variáveis meteorológicas: precipitação, velocidade do
vento, umidade relativa, radiação solar e temperatura do ar;
2. Correlacionar o comportamento dessas variáveis com os sistemas meteorológicos
atuantes em cada período do ano.
3.REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 – Contexto Legal
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O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), instrumento
legal brasileiro responsável pela organização das áreas naturais protegidas, foi instituído em
18 de julho de 2000, pela Lei № 9.985. Esse sistema estabelece os critérios e normas para a
criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação no país.
Nesse contexto, foram estabelecidos dois grupos de uso dos recursos naturais:
1. Unidades de Proteção Integral: tem como objetivo principal a preservação da natureza.
Por esse motivo, suas normas são mais restritas. Só é admitido o uso indireto dos seus
recursos naturais, podendo ser visitadas apenas com o objetivo educacional, ou seja,
mais destinada à realização de pesquisas científicas, que por sua vez, necessitam de
prévia autorização do órgão gestor;
2. Unidades de Uso Sustentável: onde o objetivo é compatibilizar a conservação da
natureza, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar o uso sustentável dos
seus recursos naturais.
Criada pelo Decreto presidencial nº 90.225 em 1984, a APA de Guapimirim está
inserida no grupo de uso sustentável. Enquanto a Estação Ecológica (ESEC) da Guanabara,
criada pelo Decreto de 15 de fevereiro de 2006, no grupo de proteção integral.
Em 2006 foi criada a ESEC da Guanabara, uma nova unidade de conservação,
localizada no centro da APA de Guapimirim que sobrepõe 2 mil hectares de manguezais para
proteção dos mesmos (Figura 1). A gestão dessas duas UCs é integrada e compartilham
recursos técnicos, materiais e financeiros. O conselho gestor conta com a participação de
representantes das comunidades de entorno e da associação de pescadores e possui sua sede
administrativa no km 12,8 da rodovia BR-493, Vale das Pedrinhas em Guapimirim, RJ.
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Figura 1: Localização da área de estudo.
Fonte: OLIVEIRA(2015)

3.2 – APA de Guapimirim
A APA possui ameaças decorrentes de todo processo de urbanização e industrialização
de seu entorno e vem sofrendo, durante décadas, alterações em sua dinâmica de uso e
ocupação do solo por constantes degradações motivadas por essas atividades. Porém, após
virar a primeira unidade de conservação específica de manguezais do Brasil, persiste como
símbolo de resistência ambiental da baía (REIS, 2011).
Essa UC está localizada próxima a cidade do Rio de Janeiro, ao município de São
Gonçalo e faz fronteira com a baixada fluminense. Locais onde as taxas de urbanização são
crescentes e geram problemas para a manutenção da qualidade ambiental da APA (ICMBio,
2017). Um exemplo de atividade com alta capacidade poluidora é o Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro (COMPERJ), que está a apenas 10 km de distância dessa unidade de
conservação.
Na Figura 2 é possível identificar classes de uso e cobertura do solo da APA de
Guapimirim. Através do mesmo, é possível observar que essa unidade de conservação, além
de florestas e manguezais, possui regiões ocupadas por atividades agrícolas e zonas urbanas,
compostas por pequenos núcleos de pescadores e agricultores. Para que ocorra a
compatibilidade dessa ocupação com a proteção do manguezal, há a adoção de medidas, como
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o plano de manejo, que orientam a ocupação racional do solo e a conscientização da
comunidade sobre a importância do ecossistema (MMA, 2012).
Figura 2 - Mapa do uso e ocupação do solo na região onde se encontra a APA de
Guapimirim, ano de 2005.
Fonte: OLIVEIRA (2015)

Essa unidade de conservação possui grande importância ambiental por servir de abrigo
a diversas espécies de animais, como molucos, crustáceos e peixes. Além disso, por ser uma
UC de Uso Sustentável, possibilita o desenvolvimento de atividades que promovem o
sustento de catadores de caranguejos, pescadores, condutores de ecoturismo, artesãos e
auxiliares técnicos de campo para pesquisadores. Desempenhando dessa forma um papel
também social, por representar uma alternativa rentável para as comunidades do entorno
(MMA, 2012).
A região possui a maior parte de sua extensão ocupada por manguezais que são
responsáveis, em grande parte, pela vida que ainda persiste na Baía de Guanabara. Isso ocorre
devido ao fato de os manguezais desempenharem diversas funções naturais de grande
importância ecológica e econômica, dentre as quais pode-se destacar: a proteção da linha de
costa, pois funciona como barreira mecânica à ação erosiva de ondas, marés e ventos; área de
deposição de nutrientes e sedimentos carregados pelos rios; ação depuradora, por conter
bactérias aeróbicas e anaeróbicas que funcionam como filtro biológico natural de matéria
13

orgânica; inertizar partículas contaminantes e ser uma área de reprodução, abrigo e
alimentação de inúmeras espécies, de renovação da biomassa costeira e estabilizador
climático (ALVES,2001).
Além dessas características, por se localizarem em áreas de águas calmas, rasas e ricas
em alimentos, os manguezais são conhecidos como grandes berçários naturais, apresentando
condições ideais para a reprodução e desenvolvimento de formas jovens de várias espécies
(ALVES,2001).
3.3 – Influências de Sistemas Meteorológicos
De acordo com Altamirano (2010), a região Sudeste, por estar localizada nos
subtrópicos, situa-se na faixa de transição entre duas regiões de diferentes comportamentos
climáticos: a primeira, região semi-árida no Nordeste do Brasil, que possui o clima tropical
quente, e a segunda ao sul do país, com um clima mesotérmico do tipo temperado.
Se comparado às demais regiões brasileiras, o Sudeste possui irregularidade em seus
índices pluviométricos anuais; além de apresentar os maiores contrastes de distribuição
espacial de precipitações inter-regionais (NIMER, 1989). No sul do Brasil a distribuição de
precipitação é quase uniforme, enquanto no Sudeste, sua repartição se comporta com uma
notável concentração na estação chuvosa e na estação seca as chuvas são pouco frequentes
(REBOITA et al., 2010). Esses grandes contrastes pluviométricos ocorrem devido à sua
localização geográfica, topografia e aspectos dinâmicos da atmosfera (que incluem os
sistemas meteorológicos de microescala, mesoescala e sinótico) (MINUZZI et al., 2007).
A região metropolitana do estado do Rio de Janeiro possui uma precipitação total
anual oscilando entre 1000 e 1600mm (SILVA e DERECZYNSKI, 2014) com mais de 80%
do total anual de chuvas encontrando-se entre os meses de outubro e março, sendo os totais
pluviométricos máximos no verão e mínimos no inverno (ALVES et al., 2005 apud
ALVARENGA, 2012).
Segundo Nimer (1989), os fatores que atuam na intensidade e distribuição da
precipitação no sudeste brasileiro podem ser classificados em estáticos e dinâmicos. Dentre os
estáticos, destacam-se: a topografia acidentada, que favorece às precipitações pois aumenta a
turbulência do ar pela ascendência orográfica; a posição latitudinal, que por receber forte
radiação solar propicia melhores condições à evaporação e sua posição na borda ocidental do
oceano, que é influenciada pela proximidade com o ambiente costeiro e favorece a existência
14

de núcleos de condensação estimulando a formação de nuvens. Os fatores dinâmicos são
mecanismos atmosféricos que interferem nos fatores estáticos. Dentre os principais atuantes
nessa região estão: o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), a Zona de
Convergência de Atlântico Sul (ZCAS), os sistemas frontais (SF), as linhas de instabilidade
(LI), os complexos convectivos de mesoescala (CCM) e as brisas.
De acordo com Llopart (2012), dentre esses sistemas meteorológicos, os mais atuantes
na influência ao regime de chuvas nessa região são Zona de Convergência do Atlântico Sul e
sistemas frontais.
3.3.1- Zona de Convergência de Atlântico Sul (ZCAS)
A ZCAS (Figura 3) caracteriza-se por ser uma banda de nebulosidade bem marcada,
atuante durante o verão, de orientação noroeste-sudeste que se associa a um escoamento
convergente de umidade na baixa troposfera. Se estende desde o sul da Amazônia em direção
sudeste até o oceano Atlântico Subtropical e fica estacionada durante dias, provocando
alterações no regime de chuvas das regiões em que possui influência. Tem uma duração
mínima de 4 dias, podendo persistir por 10 dias ou mais. Durante o verão as atividades
convectivas já são muito intensas sob o continente Sul Americano, a ZCAS, por ficar
estacionada, acaba contribuindo fortemente para a persistência da precipitação nessas regiões
(QUADRO, 1994).
Seu processo de formação está associado à união de fatores como o transporte de calor
e umidade da região amazônica para o sudeste do Brasil; o ar úmido transportado do oceano
Atlântico Sul para o continente e o próprio aquecimento da superfície continental, que
estimula os movimentos convectivos da atmosfera (YNOUE et al., 2017).
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Figura 3 - Exemplo de episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no dia 13
de janeiro de 2013.
Fonte: YNOUE et al. ( 2017)

Apesar de ser um sistema de ocorrência em todos os anos, há consideráveis variações
em sua organização espacial, na intensidade das chuvas e em sua circulação. Essas variações
são muitas vezes responsáveis pela ocorrência de eventos severos, alagamentos e movimentos
de massa. Por outro lado, a descaracterização desse sistema e supressão das chuvas dele
decorrentes, podem levar a longos períodos de seca ou má distribuição das precipitações em
grandes regiões do Brasil (CAVALCANTI et al., 2009). Considerando que 70% da energia
elétrica produzida no Brasil é gerada a partir de fontes hidrelétricas, variações relativamente
pequenas na posição da ZCAS podem determinar quais bacias hidrográficas serão
abastecidas com chuvas e quais outras regiões experimentarão condições mais secas
(NIELSEN et al., 2018).
O fenômeno de ZCAS é responsável por cerca de 25% do volume de chuvas no
Sudeste do Brasil entre os meses de outubro a abril. Em média, com picos de 56% de
chuvas em março e 41% em janeiro (NIELSEN et al., 2018). No Rio de Janeiro, estado onde
está localizada a área de estudo, pode-se destacar alguns efeitos provocados pela ocorrência
de ZCAS na região. Dentre eles, tempestades de caráter local com propagação própria, típico
de fenômenos de mesoescala, com rajadas de ventos e descargas elétricas sobre as regiões. Há
16

também o excesso de chuva em diversas cidades, que geralmente provoca um acumulado
acima da média climatológica (SEABRA et al., 2006).
Há períodos em que pode-se observar o desenvolvimento de uma Zona de
Convergência de Umidade (ZCOU), que representa um canal associado à convergência de
umidade e massa, bastante similar a ZCAS, porém, sem sua configuração clássica. Assim
como a ZCAS, a ZCOU também é uma zona de convergência de umidade marcada por
nebulosidade e precipitação intensa, porém há diferenças no padrão de escoamento clássico,
principalmente

em

médios

e

altos

níveis,

que

desfavorecem

sua

persistência

(SACRAMENTO-NETO et al., 2010).
3.3.2 - Massas de ar e Sistemas Frontais
As massas de ar são grandes aglomerados horizontais de ar que possuem propriedades
termodinâmicas (temperatura e umidade) similares, adquiridas da região de onde se
originaram. Ao migrar para outras regiões com características diferentes daquela que lhe deu
suas propriedades, essas massas modificam as condições de temperatura e umidade da área
que estão atravessando. Ao mesmo tempo também são influenciadas pela natureza da
superfície sobre a qual se movem. Assim, a movimentação de uma massa de ar é marcada por
uma alteração permanente de suas características e das regiões por onde se estende (YNOUE
et al.,2017).
O teor de umidade e a temperatura de uma massa de ar dependerá da região em que foi
formada. Dessa forma, uma massa de ar será úmida se formada em regiões marítimas e seca,
se formadas em regiões continentais. Uma massa de ar é denominada quente quando possui
uma temperatura maior do que a superfície sobre a qual ela se desloca; ou fria, quando se
desloca para regiões com temperatura mais altas do que a dela. De uma maneira geral, a
posição latitudinal da área de origem de uma massa de ar define sua condição térmica. As
massas de ar quente são formadas em latitudes baixas, as frias em latitudes médias e as
glaciais em latitudes altas (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007).
Na região estudada, a massa de ar atuante é a massa tropical atlântica (mTa). É
caracterizada como quente e úmida e funciona como um sistema anticiclonal, por possuir
centros de alta pressão atmosférica. Essa massa de ar possui seu centro formador sobre o
oceano, no Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, e participa ativamente e mais
intensamente no inverno, período em que o centro de ação se intensifica e se aproxima do
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continente. Além disso está associada a condições de tempo nas quais predominam
estabilidade atmosférica, céu limpo e baixa umidade (BORSATO e MENDONÇA, 2016).
Os Sistemas Frontais são definidos como uma zona de transição entre massas de ar de
propriedades e densidades diferentes marcadas por contrastes de temperatura e tendem a
conservar suas particularidades (REBOITA et al., 2012). O processo de formação de uma
frente é denominado frontogênese, e o de dissipação, frontólise. Nessas zonas de
descontinuidade são observadas variações abruptas na temperatura e umidade, instabilidade
atmosférica, ventos mais fortes que mudam de direção e geralmente, a presença de
nebulosidade e precipitação (YNOUE et al.,2017). A região equatorial é menos propícia à
formação dessas frentes. Isso porque elas geralmente ocorrem em regiões com gradientes
contrastantes de temperatura e umidade e como essa região possui características térmicas
mais ou menos semelhantes, não possui tantos pontos de frontogênese como as áreas
extratropicais (AYOADE, 1996).
Figura 4 – Ilustração de Frentes. (a) Frente Quente (b) Frente Fria
Fonte:AHRENS (2009)

As frentes podem ser classificadas em função do seu deslocamento e das mudanças de
temperatura que causam. Podem ser: quentes, frias, estacionárias ou oclusas. Nas frentes
quentes (Figura 4a), uma massa de ar quente avança sobre uma superfície que antes era
dominada por uma massa de ar frio. Dessa forma, traz para aquele lugar as condições de
temperatura e umidade do seu local de origem. Nas frentes frias (Figura 4b), a massa de ar
frio força a massa de ar mais quente a subir, uma vez que esta é menos densa (REBOITA et
al., 2012). Nas frentes estacionárias, o encontro entre as duas massas de ar é marcado pelo
deslocamento paralelo entre as massas, de forma que uma não sobreponha, nem avance sobre
a outra. Nas frentes oclusas (Figura 5), há uma sobreposição da frente fria sobre a frente
quente. Isso ocorre quando, por ser mais rápida, a frente fria alcança a frente quente e passa a
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ocupar parte da região que antes era somente ocupada pelo ar quente (MENDONÇA e
DANNI-OLIVEIRA, 2007).
Figura 5- Frentes Oclusas (a) A frente fria, mais veloz, se aproxima da frente quente ; (b) As
frentes se encontram e a frente de oclusão têm seu início; (c) A frente quente perde contato
com a superfície do solo e a frente fria passa ocupar esse espaço.
Fonte:AHRENS (2009)

As frentes frias possuem inclinação e velocidade maiores que a frentes quentes, por
essa razão, são acompanhadas por condições de tempo mais severas que a de frente quentes.
Os gradientes de temperatura são mais intensos e os ventos mais fortes. Na ocorrência de
frentes quentes têm-se, geralmente, chuvas contínuas e de pequena intensidade,
acompanhadas pela formação de nevoeiros. Nas frentes frias as precipitações são mais
intensas, porém menos duradouras (YNOUE et al.,2017).
As zonas frontais são identificadas pela pressão em seu valor mínimo, máximo de
vorticidade ciclônica ao longo da frente, fortes gradientes horizontais de temperatura,
umidade e movimento vertical, forte cisalhamento vertical e horizontal do vento, rápida
mudança de cobertura de nuvens e precipitação (CARLSON, 1991 apud ANDRADE, 2005).
Esses sistemas frontais atuam durante o ano todo sobre o Brasil e são um dos maiores
causadores de distúrbios meteorológicos sobre o país. Seu deslocamento está associado ao
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escoamento ondulatório de grande escala e as regiões sul e sudeste são consideradas
frontogenéticas, pois as frentes podem se formar ou se intensificar sobre elas
(SATYAMURTY e MATTOS, 1989).
Os SFs podem penetrar até latitudes tropicais e estão diretamente ligadas às mudanças
de tempo nas regiões afetadas, provocando chuvas e redução da temperatura (QUADRO et
al., 1996). Sobre o estado do Rio de Janeiro, durante as estações de inverno e primavera,
verifica-se, em média, a passagem de quatro SFs por mês. No verão e outono há uma redução
para em torno de três SFs por mês (DERECZYNSKI et al., 2009).
Nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, o vento em baixos níveis tem direção de
nordeste. Numa situação pré-frontal, o vento é tipicamente de noroeste depois gira de
sudoeste e de sudeste à medida que a frente se desloca (ANDRADE, 2005).
3.3.3 - Linhas de Instabilidade (LI)
As LI (Figura 6) são constituídas por células convectivas formando um conjunto de
nuvens cumulonimbus que se organizam de forma alinhada e se deslocam de maneira
uniforme mantendo uma certa identidade durante seu tempo de vida. São caracterizadas por
ventos fortes, chuvas intensas e localizadas que podem variar entre poucas horas até um dia
(SILVA DIAS, 1987).
Uma vez que se desenvolvem em um curto período de tempo, as LI provocam
mudanças rápidas nas condições de tempo e, em muitos casos, resultam na ocorrência de
inundações e vendavais, trazendo grandes transtornos sociais e econômicos aos locais de
atuação. Essa característica torna o estudo desses sistemas um importante aliado na mitigação
de seus efeitos adversos, podendo até mesmo antecipar tais situações e emitir alertas a
sociedade, por exemplo (CAVALCANTI et al., 1982).
Desenvolvem-se frequentemente na costa norte-nordeste da América do Sul (AS) e
podem se propagar para o interior do continente, causando grandes quantidades de
precipitação. Podem ser desenvolvidas associadas a diversos sistemas atmosféricos como
frentes frias e quentes em superfície e brisas marítimas, por exemplo (KNEIB, 2007).
Apesar do predomínio de LI nas regiões norte-nordeste da AS, há a ocorrência
também nas regiões de latitudes médias do continente. Scolar e Silva Dias (1982, apud
KNEIB, 2007) mostraram que nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, as LIs se formam devido a
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forte convergência do ar em baixos níveis se tornando fonte de instabilidades; e através de um
estudo de caso, Cavalcanti et al. (1982) mostraram que o forte movimento ascendente e
advecção de vorticidade ciclônica favoreceram o desenvolvimento e a organização das
cumulonimbus que as compuseram.
Em latitudes médias, onde fica localizada a área de estudo, as LI se propagam com
velocidade aproximadamente igual a do vento, com direção de cisalhamento vertical do vento
intenso e de orientação oeste-leste. Provocam na região de influência: precipitação,
diminuição da temperatura, aumentos da variância de pressão e da velocidade do vento e
mudanças repentinas na direção do vento dominante (PEREIRA e DIAS-JUNIOR, 2015).
Figura 6 – Linhas de Instabilidade sobre o Sudeste brasileiro.
Fonte: DERECZYNSKI et al. (2009), adaptado pela autora.

3.3.4 - Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM)
Os CCM (Figura 7) são aglomerados de nuvens cumulonimbus com formato circular,
cobertos por densa camada de cirrus, e possuem um crescimento explosivo num intervalo de
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tempo de 6 a 12 horas. Esses processos associam-se, frequentemente, a precipitação intensa e
fortes rajadas de vento (CAVALCANTI, 1982).
Assim como as linhas de instabilidades, os complexos convectivos de mesoescala
correspondem a uma categoria extrema de sistemas convectivos de mesoescala (SCMs). Os
critérios de classificação desse sistema envolvem o tamanho, a forma e o seu tempo de vida.
O sistema deve apresentar cobertura de nuvens com área de 100.000km², formato circular e
ocorrer por um período superior a seis horas. Os casos que não se incluem nessas
características são englobados apenas na categoria de SCM (CAVALCANTI, 1982).
Figura 7- Imagem do satélite GOES-12 (canal infravermelho) no dia 20/12/2003 mostrando
um evento de Complexos Convectivos de Mesoescala sobre o norte da Argentina e região
oeste do RS.
Fonte: VIANA et al. (2009)

O desenvolvimento de CCMs ocorre principalmente na primavera, em ambientes
repletos de aerossóis. Esses atuam como núcleos de condensação e possuem um impacto
significativo na produção de precipitação. A série de interações que ocorrem nesse sistema
meteorológico levam a processos convectivos com intensidades que se destacam no cenário
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global e isso contribui para que desempenham um importante papel no ciclo hidrológico da
região e representem um desafio em termos de previsão (CAVALCANTI et al., 2009).
No Sudeste do Brasil, os CCMs são sistemas predominantemente noturnos e seu
horário de maior atividade é durante a madrugada. Sua duração média varia entre 10 e 20
horas (SILVA DIAS, 1987). Durante o verão, esses sistemas estão associados a ZCAS e se
deslocam de sudoeste para nordeste (VIANA et al., 2009).
Siqueira e Marques (2008) realizaram um estudo de caso analisando o deslocamento
dos SCM sobre o Sudeste e observaram que as trajetórias desenvolvidas por esses sistemas
foram predominantemente, do continente para o oceano, modulados por frentes frias e
forçantes associadas a contrastes térmicos e à estratificação atmosférica em grande escala. Um
pequeno número de SCM desenvolveu trajetória contrária, ou seja, do oceano para o
continente, aparentemente modulados por influências termodinâmicas da região de estudo,
como a brisa marítima.
3.3.5 - Brisas
O aquecimento diferenciado entre o continente e o oceano gera diferenças de temperatura e
pressão do ar que resulta no fenômeno de brisa. Durante o dia, a superfície terrestre se aquece
mais rapidamente que o oceano, e por isso gera uma circulação de ar próxima à superfície que
se dirige do oceano para o continente. Isso, denomina-se brisa marítima (Figura 8a). Durante
à noite, quando a velocidade do processo de perda de calor é também diferenciada, o sentido
da circulação se inverte dando origem à brisa terrestre (Figura 8b) (REBOITA et al., 2012).
Como já comentado anteriormente, esse fenômeno também é um dos mecanismos
atmosféricos que influenciam o regime pluviométrico da região.

Figura 8 - (a) Brisa Marítima (b) Brisa Terrestre.
Fonte:AHRENS (2009), adaptado pela autora.
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Há também as brisas de vale e de montanha, que são provocadas pelo comportamento
diferencial de aquecimento e resfriamento das encostas das montanhas e do ar sobre os vales.
Durante o dia, o ar próximo à encosta de uma montanha se aquece mais rapidamente do que o
ar, a uma mesma altura, sobre o vale. Isso gera uma diferença de pressão que origina um
escoamento de ar nas proximidades da montanha em direção aos níveis altos do vale ao
mesmo tempo em que, próximo à superfície, o ar vai do vale à montanha. A esse escoamento,
dá-se o nome de brisa do vale (Figura 9a). A noite o escoamento se inverte quando a encosta
se resfria rapidamente e o movimento do ar vai da montanha ao vale próximo à superfície,
originando a brisa de montanha (Figura 9b) (YNOUE et al., 2017).
Figura 9 – Representação esquemática das brisas de vale (a) e de montanha (b).
Fonte: YNOUE et al. (2017)

No município do Rio de Janeiro as brisas marítima e terrestre dominam a circulação
local. No período da tarde e à noite, quando o continente se encontra mais aquecido do que o
oceano, os ventos predominantes sopram de sudoeste (brisa marítima). Enquanto que, durante
a madrugada e no período da manhã, em que o continente se encontra menos aquecido,
predominam os ventos de noroeste (brisa terrestre) (Serra, 1970 apud DERECZYNSKI et al.,
2009). Esse padrão se mantém ao longo de todo o ano, porém com algumas especificidades de
acordo com a estação em que se observa. Nas épocas em que o aquecimento da superfície é
mais intenso, primavera e verão, a intensidade e frequência de ventos no quadrante sul
aumentam em relação ao padrão anual. Da mesma forma, nas estações outono e inverno,
períodos em que o resfriamento é mais efetivo, há um aumento nos ventos que se direcionam
para o quadrante norte. Um dos elementos que contribui para esse fato é a intensificação do
gradiente horizontal de temperatura resultante do aquecimento diferenciado entre continente e
oceano (PIMENTEL et al., 2014).
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3.3.6 - Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS)
Com exceção do verão, devido à influência da ZCAS, na maior parte do tempo durante
as outras estações do ano, o Estado do Rio de Janeiro permanece sob a influência do
Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). Esse sistema é responsável pelas condições
de céu claro ou com pouca nebulosidade e ventos de direção nordeste de fraca intensidade
(FIDERJ, 1978 apud DERECZYNSKI et al., 2009).
Sua variação ao longo do ano é caracterizada por uma oscilação longitudinal com
período de seis meses. Nos meses de outubro e abril, sua posição chega ao máximo a leste e
em julho, agosto e no período de janeiro a março, a posição mais a oeste (MACHEL, 1998).
Como ilustrado na Figura 10, os anticiclones são centros de circulação fechada com
alta pressão em seu centro e baixa ao redor. Esse fenômeno inibe os movimentos ascendentes
do ar e devido a isso, dificulta a formação de nuvens e a precipitação durante seu período de
influência. Além de contribuir para a formação de inversões térmicas na atmosfera
(REBOITA et al., 2010).
A influência do ASAS é observada frequentemente durante o inverno. Nessa época, o
predomínio do sistema é responsável por dias seguidos de tempo estável e sem chuvas no
local em que a área de estudo se encontra. Por ocupar uma área maior próximo ao sudeste do
país, o ASAS inibe a influência e formação dos outros sistemas atmosféricos e também a
precipitação na região. Os eventos de chuva que ocorrem durante esse período são provocados
quando os sistemas frontais e ciclones subtropicais e extratropicais conseguem se sobrepor ao
ASAS. Enquanto no verão, por estar mais afastado da costa brasileira, a circulação desse
sistema contribui para o transporte de umidade do oceano Atlântico para o interior do
continente e assim favorece a precipitação na região (REBOITA et al., 2010).
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Figura 10 – Sistema de Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul.
Fonte: BONAFIM, R, (2015)

3.4- Variáveis Meteorológicas
As variáveis meteorológicas que serão abordadas nesse estudo são: radiação solar,
temperatura do ar, umidade relativa do ar, precipitação e velocidade e direção do vento.
3.4.1 – Radiação Solar
Os fenômenos climáticos que ocorrem na Troposfera resultam dos processos de
transferência, transformação e armazenamento de energia e matéria no ambiente decorrentes
da interação superfície-atmosfera. Desse modo, de forma geral, o clima e o tempo são
determinados pela quantidade e distribuição de radiação solar que atinge a Terra
(MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007).
A radiação solar é a energia proveniente do Sol que é irradiada para todo o espaço a
uma velocidade próxima de 300.000 km/s. Ao atingir a Terra, parte é refletida de volta para o
espaço, parte é espalhada e parte é absorvida pelos objetos terrestres transformando-se em
calor ou outras formas de energia. Essa, não necessita da presença de um meio material para
se propagar e possuindo um aspecto ondulatório de propagação, se caracteriza pelo
comprimento de onda e pela frequência de oscilação (STEFFEN, 2016).
Os processos de emissão, reflexão, transmissão e absorção são os responsáveis pelos
fluxos entre a superfície e a atmosfera, que, por sua vez, são responsáveis pelo seu
aquecimento. Uma das formas de acompanhar o trânsito dessa energia é por meio do balanço
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de radiação. Nele é possível considerar a maneira como os vários componentes do sistema
(Terra) interagem com as quantidades de energia que nele entram e saem ao longo do tempo.
Para um clima em equilíbrio, a energia que sai do sistema deve ser necessariamente igual
àquela que entra. Caso isso não ocorra, ele pode resfriar (se a energia que entrar for menor
que a que sai) ou se aquecer, (se receber uma quantidade de energia maior que a que sair)
(YNOUE, et al., 2017).
Entre as propriedades físicas dos corpos, destaca-se o albedo, que se caracteriza pela
capacidade que os corpos têm de refletir a radiação solar que incide sobre eles. Essa
propriedade varia de acordo com a cor e a constituição dos corpos presentes no globo. As
nuvens, por possuírem um alto valor de albedo, possuem um papel importante no balaço de
energia global. Isso ocorre, pois ao espalharem ou refletirem parte da energia irradiada à
atmosfera, restringem a quantidade de radiação solar que alcança a superfície terrestre. Além
disso desempenham, junto aos gases e aerossóis, a função de absorver parte da energia
proveniente da superfície terrestre, agindo como barreira à perda das radiações terrestres para
o espaço. Esse efeito causado pela retenção de calor na atmosfera é conhecido como efeito
estufa, e tem as nuvens, vapor d’água e CO2 como seus principais agentes (MENDONÇA e
DANNI-OLIVEIRA, 2007).
As superfícies aquáticas e terrestres apresentam diferentes propriedades térmicas, e por
isso, comportam-se de maneira distinta à incidência de radiação sobre elas. Em primeiro
lugar, o albedo da superfície terrestre é, geralmente, maior que a aquática, dessa forma, reflete
mais e tende a absorver menos calor que essa outra superfície. Além disso, o processo de
transmissão de calor por convecção realizado pela água é mais eficaz que o de condução do
solo. Outro fator diferencial, é que a água é um corpo transparente, de modo que os raios
solares podem penetrar mais facilmente nela do que na terra, que é um corpo relativamente
opaco e junto a isso, por possuir o calor específico maior que o da terra, a água absorve
aproximadamente cinco vezes mais energia calorífica que a terra (nas mesmas condições)
para elevar sua temperatura (AYOADE,1996).
Diante desses fatores, observa-se que enquanto a água tem uma tendência de
armazenar o calor que recebe, a terra, por outro lado, rapidamente o devolve à atmosfera.
Essas diferenças em suas propriedades térmicas ajudam a produzir o chamado efeito de
continentalidade, assunto que será abordado no próximo item (AYOADE,1996).
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3.4.2 – Temperatura do ar
A temperatura determina o fluxo de calor que passa de uma superfície a outra e é
determinada pelo balanço entre a radiação que chega e a que sai e por sua transformação em
calor latente ou sensível. As variações sazonais de temperatura resultam, principalmente, dos
diferentes volumes de insolação recebidos, em relação ao tempo e espaço, em qualquer lugar
sobre o globo. A todo instante uma parte do planeta está mais exposta aos raios do Sol do que
outra, fato que depende tanto do giro da Terra em torno de seu eixo (movimento de rotação),
quanto do giro ao redor do Sol (movimento de translação). O segundo movimento citado tem
como resultado as estações do ano, onde a sazonalidade de temperatura pode ser percebida
quando no verão, por exemplo, os volumes de insolação são maiores e, devido a isso, as
temperaturas são mais elevadas que no inverno, quando a recepção dos raios solares é menor
(AYOADE,1996).
O ângulo de inclinação entre os raios solares e o plano horizontal da Terra,
proporcionados pela altura do Sol, influencia a variação da temperatura durante o dia. No
início da manhã, com o nascer do Sol, os raios solares incidem na superfície de forma bem
inclinada, fazendo com que a energia solar seja espalhada por uma área maior e obtendo,
nesse período, uma temperatura relativamente baixa. Já ao meio dia, quando o Sol atinge sua
altura máxima, o ângulo entre seus raios e o ponto imaginário no céu acima do observador
possui menor inclinação e faz com que a radiação incida sobre uma superfície menor e
consequentemente, a temperatura se eleve. Porém, apesar de ser o momento de maior
exposição à radiação, esse período não será o de maior aquecimento durante o dia. Há um
atraso de mais ou menos três a quatro horas entre o momento em que o sol fornece a luz solar
mais direta à Terra e quando a temperatura aumenta. A esse momento dá-se o nome de
resposta térmica. Devido a isso, o horário de maior aquecimento do dia durante o verão é,
geralmente, entre 15h e 16:30h dependendo da cobertura de nuvens existente (YNOUE et al.,
2017).
A inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao plano da órbita ao redor do
Sol faz com que a latitude seja um dos principais contribuintes na determinação da quantidade
de energia solar que chega a cada localidade ao longo do ano. A quantidade de nuvens e
outros constituintes atmosféricos como aerossóis, por exemplo, também afetam a quantidade
de raios solares que alcançam a superfície terrestre. A natureza e a altitude da superfície que
está sendo considerada também são fatores determinantes na sazonalidade de temperatura.
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Isso porque sua natureza determinará o albedo e calor específico do corpo, que implicam na
quantidade de calor que será absorvido até que ocorra a elevação de sua temperatura.
Mediante a altitude, em termos gerais, quanto maior for a altura de um determinado local em
relação ao nível do mar, menor será a temperatura. Além disso, o relevo também pode
provocar diferenças nas condições de temperatura entre os locais à barlavento e à sotavento de
uma montanha (AYOADE,1996).
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aquecimento/resfriamento e nas trocas de calor entre o continente e o oceano geram um efeito
conhecido como efeito da continentalidade. Os continentes possuem capacidade térmica
menor do que a da água, com isso, considerando-os a uma localização de mesma latitude, os
continentes se aquecem e se resfriam mais rapidamente do que os oceanos. Dessa forma, as
variações sazonais na temperatura do ar são maiores nas áreas mais para o interior do
continente, e são mais baixas nas áreas próximas ao oceano. Essa influência modeladora do
oceano sobre a temperatura nos continentes diminui a medida em que se distancia em direção
ao seu interior (YNOUE, et al., 2017).
3.4.3 – Umidade Relativa do Ar
A quantidade de vapor d’água na atmosfera pode ser apresentada através da umidade,
que por sua vez possui variáveis para quantificar essa relação. Dentre elas, destacam-se a
pressão de vapor de saturação (℮s), a umidade relativa (UR) e a temperatura do ponto de
orvalho (tpo). Atingida a pressão de vapor de saturação, o ar fica com 100% de umidade, ou
seja, desde que a temperatura não se altere, nenhuma quantidade de vapor d’água pode ser
incorporado ao ar, pois ele atingiu sua capacidade de contê-lo. A umidade relativa é adquirida
a partir da razão entre a quantidade de vapor d’água presente no ar e aquela quantidade
máxima que o ar teria caso estivesse em condições saturadas (VAREJÃO-SILVA, 2006).
Essa grandeza é medida em porcentagem e há duas maneiras de alterá-la. A primeira,
modificando a quantidade de vapor d’água na atmosfera e, a segunda, alterando a temperatura
do ambiente que está sendo analisado. Caso se adicione uma quantidade de vapor d’água ao ar
(a uma mesma temperatura e pressão) de forma que essa concentração de vapor d’água se
iguale a capacidade máxima de retenção desse gás no ar, a umidade relativa chegará a 100%
e, consequentemente, qualquer quantidade de vapor d’água novamente adicionada à mistura
será condensada. Em outras palavras, em condições de temperatura constante, ao se adicionar
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mais vapor d’água ao ar, maior será a umidade relativa. Esse processo se repetirá até que se
chegue a 100%, a uma condição de saturação. A segunda maneira de a modificar é alterando a
temperatura do ar. Mantendo-se a quantidade de vapor d’água no ambiente e reduzindo a
temperatura, diminui também a capacidade do ar em contê-lo, aumenta-se a umidade relativa
e ar fica mais próximo de se saturar (YNOUE et al., 2017).
3.4.4 – Precipitação
Nuvem é um conjunto de gotículas d’água ou cristais de gelo, ou ambos, na atmosfera
após a condensação e suspensão do vapor d’água. A união e crescimento dessas gotículas, de
maneira que obtenha massa suficiente para cair sob ação da gravidade, origina a precipitação.
Este crescimento pode acontecer de várias formas. Um dos motivos que usualmente promove
esse processo é a união de gotículas que colidem, devido à turbulência no interior da nuvem.
A gotícula resultante produz uma força mais atuante sobre resistência do ar e cai mais
rapidamente, colidindo com gotículas menores em seu caminho, incorporando-as e
continuando a crescer (ROCHA et al.,2006).
Em meteorologia, o termo precipitação refere-se às diversas formas líquidas e
congeladas de água, como a chuva, neve, granizo, orvalho, geada e nevoeiro. Porém, somente
a chuva e a neve possuem influência relevante nos índices pluviométricos (AYOADE,1996).
Por estudar uma região em que não há ocorrência de neve, este trabalho considerará apenas a
precipitação pluvial (decorrente das chuvas). Importante salientar que para ser considerada
chuva, a gota deve ter um diâmetro igual ou maior que 0,5 mm. Gotas finas uniformes de
água cujo diâmetro seja menor que isto são chamadas chuvisco ou garoa (ROCHA et
al.,2006).
A precipitação é um dos aspectos que mais influenciam o ambiente ao redor, pois ela
afeta diretamente o ciclo da água e outros elementos climáticos. Sua ausência ou má
distribuição podem ocasionar longos períodos de seca (DERECZYNSKI et al., 2009). A
classificação dessa variável é convencionalmente realizada baseada na maneira de elevação
do ar que a originou. Diante disso, podem-se definir três tipos de precipitação: a convectiva,
orográfica e a frontal (ou ciclônica) (AYOADE,1996).
A primeira (Figura 11a) é causada pelo movimento vertical de uma massa de ar
ascendente mais quente que o meio ambiente. Essa precipitação, embora normalmente mais
curta em duração que as demais, se caracteriza por ser a mais intensa e geralmente
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acompanhada de trovões. A precipitação orográfica (Figura 11b) é causada inteira ou
majoritariamente pela elevação do ar úmido em um terreno elevado. A do tipo frontal (Figura
11c) é originada por um movimento vertical em grande escala do ar associados com sistemas
de baixa pressão. Essa precipitação possui uma duração mais longa, de aproximadamente 6 a
12h, e costuma ser moderadamente intensa. Porém em um nível menor que as convectivas e
afeta áreas extensas. (AYOADE,1996).
Figura 11 - Tipos de Precipitação Pluvial. (a) Convectiva; (b) Orográfica; (c) Frontal.
Fonte: MENDONÇA E DANNI-OLIVEIRA,2007

A ocorrência de precipitação na superfície terrestre é complexa e se distribui de
diferentes maneiras. As chuvas são mais elevadas nas áreas de ascendência de massas de ar,
principalmente as zonas de fluxo de ar horizontais convergentes na região equatorial e zonas
de perturbações atmosféricas em latitudes médias. Há também, um índice elevado de
precipitação nas áreas localizadas a barlavento das cadeias montanhosas, sobre as superfícies
oceânicas e regiões próximas a grandes corpos d’água, se comparadas às localizadas para o
interior do continente. Essa diferenciação no regime de chuvas e outros processos
atmosféricos de pequena escala podem ser influenciados por fatores como a topografia, tipo
de vegetação, as condições de drenagem, albedo, forma da linha de costa e a presença de
pântanos, lagos, rios ou demais corpos hídricos (YNOUE, et al., 2017).
Em geral, a precipitação da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro possui
uma média anual acumulada variando em torno de 1000 e 1600 mm (SILVA e
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DERECZYNSKI, 2014). De acordo com as normais climatológicas para o período de 1981 –
2010 elaboradas pelo INMET (2019), especificamente na região onde se encontra a APA de
Guapimirim, esse valor se altera para 1250 a 1450mm. As médias mensais de precipitação
esperadas para o período seco variam de 35 a 70mm, enquanto que para o período chuvoso,
esses valores se alteram para 100 a 250mm.
3.4.5 – Velocidade e Direção do vento
O vento é o movimento horizontal do ar em relação à superfície terrestre. Ao se falar
de vento, deve-se pensar diretamente em duas grandezas: a direção e a velocidade. As duas
são instantâneas e pontuais, pois o movimento do vento depende das condições atmosféricas.
A direção define a posição a partir da qual ele se originou e essa informação é geralmente
representada pela rosa dos ventos (Figura 12), que é dividida em 360◦ tendo o ponto cardeal
N como referência 0◦. A direção do vento será aquela que mais se aproxima dos pontos
cardeais (N, S, E, W) ou colaterais (NE, SE, NW e SW) expressos na figura da rosa dos
ventos (YNOUE et al., 2017).
Figura 12 – Rosa dos ventos.
Fonte: FONTANAILLES, (2011)

A velocidade do vento à superfície varia bastante com o tempo e se caracteriza por
intensas oscilações cuja rapidez e amplitude estão relacionadas com o estado de agitação do
ar. Essa turbulência motivada pela passagem de vórtices ou redemoinhos, diferença de
altitude entre terrenos ou ao longo de frentes frias, onde há grandes variações de temperatura
e pressão, pode provocar uma situação de rajada; que se caracteriza como sendo o momento
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em que há uma oscilação brusca e repentina na velocidade do vento, havendo também a
possibilidade de alteração em sua direção (VAREJÃO-SILVA,2006).
Por apresentar um número frequente de rajadas ao decorrer do tempo, as observações
para fins meteorológicos e sinóticos do vento à superfície devem considerar os valores médios
correspondentes a um intervalo de dez minutos. Além disso, por regra geral, a velocidade do
vento aumenta de acordo com a elevação de altitude sobre a superfície terrestre. Devido a
isso, para obter medidas comparáveis em lugares diferentes é necessário adotar uma altitude
padrão para a medida do vento (SILVA et al., 2009).
Dentre as forças que podem influenciar a direção horizontal do vento estão: a força do
gradiente de pressão, a força de Coriolis e o atrito. A primeira força é a grande responsável
pela geração dos ventos e se dirige das altas pressões para as baixas pressões. Essas condições
de alta e baixa pressão podem sofrer inversões de sentido devido a diferença de aquecimento
da superfície. A medida que o ar começa a se deslocar, o curso do vento é desviado pela força
de Coriolis, cujo efeito é causado pelo movimento de rotação da Terra, exercendo uma força
centrífuga, deslocando em alguns graus o trajeto do vento. O atrito do ar com a superfície
terrestre também é outro fator determinante que pode alterar a direção e velocidade do vento
(YNOUE et al., 2017).
O regime de ventos sofre modificações sazonais em sua constância, direção e
velocidade à medida que a radiação vai mudando ao longo das estações do ano. Sua
intensidade e variação afetam as condições de vida e influenciam de forma direta o
crescimento, reprodução e a distribuição das plantas, podendo causar sua morte
(NOBEL,1983 apud KIM et al., 2002).
Dando exemplos mais concretos, o movimento do ar é afetado por fatores como a
rugosidade do solo, a natureza da superfície, a presença de edifícios e cadeias montanhosas,
entre outros. A eficiência de uma vegetação como quebra-vento irá depender da sua
orientação, de sua altura e de sua permeabilidade ao fluxo de ar. Quanto maior for um
anteparo, mais larga será sua faixa de atuação na direção e velocidade do vento (VAREJÃOSILVA,2006).
É importante salientar que os ventos não só são influenciados pelas condições
atmosféricas, como também as influenciam. Os ventos predominantes de uma localidade,
junto às correntes oceânicas, possuem um poder de interferência nas temperaturas do ar por
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transmitirem massas de ar mais quentes ou mais frias de uma área para outra, dependendo das
características térmicas de onde se originaram. Um outro exemplo dessa influência é que a
variação da temperatura na superfície terrestre é menor em dias com vento do que nos dias
calmos, onde não há a ocorrência de grande ventilação (AYOADE,1996).
3.5 – Observação Meteorológica
De acordo com informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET, 2011), a observação meteorológica realizada de maneira uniforme e ininterrupta,
promove o conhecimento das características e variações dos elementos atmosféricos. Esta
prática consiste na medição, registro ou indicação dos elementos que informam as condições
meteorológicas em determinado momento e local, o que facilita a obtenção de dados para
estimativas de previsão de tempo, conhecimento do clima e fenômenos meteorológicos e
diversos outros estudos.
Existem diversos tipos de observações meteorológicas e a escolha da que melhor se
adapta a cada estudo ou fim depende do número de elementos meteorológicos que deseja
medir, da frequência de medição e da condição do observador responsável pela análise dessas
variáveis (se é profissional ou amador). Dentre os tipos mais utilizados pode-se destacar
(YNOUE et al., 2017):
•

Observações de superfície – forma predominantemente utilizada, conta com o
auxílio

de

estações

meteorológicas.

As

informações

registradas

simultaneamente nas estações meteorológicas são utilizadas em diversas áreas
da Meteorologia e Oceanografia.
•

Observações de ar superior – essas observações são realizadas por meio de
radiossondas anexadas a balões e registram dados de temperatura, umidade
relativa, pressão atmosférica e velocidade e direção do vento até uma altitude
de 30km.

•

Observações marítimas – os dados adquiridos por esse tipo de observação
referem-se às condições oceânicas como a temperatura da superfície do mar,
salinidade, altura e período das ondas; e de algumas condições da atmosfera
adjacente como a pressão, temperatura do ar e velocidade e direção do vento.
Os instrumentos utilizados por esse tipo de observação são os navios
instrumentados, plataformas estacionárias e as boias de fundeio e as de deriva.
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•

Observações por satélites – diferentemente das demais observações, as
realizadas por satélites obtêm informações contínuas sobre uma área
relativamente extensa. Através das imagens fornecidas pelos sensores dos
satélites consegue-se observar os sistemas de tempestades severas, queimadas,
superfícies cobertas por neve ou gelo e rastrear tempestades tropicais sobre os
oceanos, onde as observações são escassas.

•

Observações não instrumentais – são observações do tempo executadas
visualmente, que dependem da capacidade, treinamento e julgamento de um
observador. Os parâmetros geralmente observados são a nebulosidade e as
formas das nuvens.

3.6 – Estações Meteorológicas
As medições dos parâmetros meteorológicos são realizadas em locais conhecidos
como estações meteorológicas. Uma estação meteorológica abriga um conjunto de
instrumentos que medem as variáveis atmosféricas e pode ser convencional ou automática.
As estações meteorológicas convencionais são compostas de sensores isolados que
registram os parâmetros meteorológicos que precisam ser lidos e anotados por um observador
que depois os envia a um centro coletor. Os instrumentos normalmente utilizados nesse tipo
de estação são de leitura direta, como os termômetros ou com sistema mecânico de registro
(termohigrógrafo, pluviógrafo e anemógrafo, por exemplo). Elas podem ser de primeira
classe, quando medem todos os elementos meteorológicos; segunda classe, quando não
realizam as medições de pressão atmosférica, radiação solar e vento; ou ainda de terceira
classe, quando medem apenas a temperatura máxima, mínima e a precipitação (SANTOS e
BALBINO, 2017).
Uma estação meteorológica automática (EMA) coleta informações referentes às
variáveis meteorológicas representativas da área em que está localizada, além de informações
como a identificação da estação, a tensão (voltagem) da bateria e a temperatura do ar dentro
da caixa de proteção de alguns sub-sistemas. Além de armazenarem os dados em sua memória
interna, os enviam para o servidor através de conexão com a internet. Uma vez que estão no
servidor, os dados podem ser acessados na internet ou por aplicativo de celular, onde podem
ser visualizados em gráficos, exportados para arquivos, e/ou redirecionados automaticamente
para outros servidores. Essa possibilidade de acompanhar em tempo real permite elaboração
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de previsão do tempo de curto prazo e outros fins de pesquisa (meteorológicas, hidrológicas
ou oceânicas) (INMET,2011).
O sistema de informação meteorológica automática de superfície foi utilizado na
obtenção de dados para a realização desse estudo. Ele possui uma unidade de memória
central, ligada a sensores, que integra os valores observados minuto a minuto e os
disponibiliza automaticamente a cada meia hora. Essa alternativa contempla sub-sistemas de:
coleta de dados, através de sensores que medem as variáveis ambientais; de controle e
armazenamento local em data-logger; de energia; de comunicações; de banco de dados; e de
disseminação de dados aos usuários. Esses Data-Loggers são dispositivos eletrônicos que
podem medir parâmetros como temperatura, pressão, umidade, vibração, pH, qualidade da
água, e outros demais parâmetros físicos e químicos, que coletam e registram dados ao longo
do tempo através de sensores externos ou internos. Ao se utilizar desses dispositivos, cada
leitura das variáveis estudadas fica associada a uma data no tempo, o que faz com que o
tratamento desses dados seja facilitado e permita uma melhor organização dos mesmos
(SIGMA SENSORS, 2018).
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4.METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a realização desse estudo foi a obtenção de dados
coletados pela estação meteorológica instalada na sede do ICMBio, que esteve em operação
durante o período entre agosto de 2011 e novembro de 2015. Essa estação meteorológica
(Figura 13) é do tipo automática e suas coordenadas geográficas são 22º40'36''S; 42º58'32''W
e a altitude é 2,245 m.
Figura 13: Estação Meteorológica da APA de Guapimirim (sede ICMBio).

Os dados meteorológicos foram medidos a cada minuto, transmitidos e armazenados a
cada meia hora no servidor HOBOlink (https://www.hobolink.com), de onde puderam ser
monitorados. Os sensores presentes na estação que foram utilizados para o registro dos dados
aplicados no presente estudo estão relacionados na Tabela 1 abaixo:
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Tabela 1 – Relação de sensores utilizadas na estação da APA de Guapimirim:
Variável

Sensor

Descrição

(Número da peça)
Radiação

S-LIB-M003

Faixa de medição: 0 – 1280W/m²
Faixa Espectral: 300 – 1100nm
Precisão: ±10,0W/m² ou ±5%

Painel Solar: 3 Watt 6 Dimensões: 14,2cm x 24,1cm
Volts
Temperatura

S-THB-M002

Faixa de medição:

e Umidade

S-THB-M008

Temp: -40 ° C a 75 ° C
UR: 0-100%
Precisão: Temp: ±0.21°C
Umidade: ± 2.5%

Precipitação

S-RGA-M002

Faixa de medição: 0 a 10cm
Precisão: ±1,0%

Vento

S-WCA-M003

Faixa de medição:
Velocidade: 0 – 44 m/s; Direção: 0
a 358 graus
Precisão:
Velocidade: ±0,5m/s ; Direção: ±5
graus

Fonte:ONSET (2018)
As variáveis meteorológicas selecionadas para a realização de análise de dados foram:
precipitação pluviométrica, umidade relativa do ar, radiação solar, velocidade e direção do
vento e temperatura do ar. Os dados foram organizados em uma tabela (ANEXO A) contendo
os valores totais mensais, para as variáveis de precipitação e radiação, e valores médios
mensais para as demais variáveis. Além disso, a tabela citada destaca os meses que estão com
déficit de dados e quantos dias a estação ficou inoperante em cada um deles.
A partir do acesso a esses dados, foi feita a organização e tratamento dos mesmos
utilizando o programa Microsoft Excel, de forma a facilitar a compreensão dos valores e
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possibilitando a análise dos dados e a elaboração de gráficos com o intuito de auxiliar sua
interpretação e apresentar o comportamento mensal das variáveis meteorológicas coletadas
pela estação. A média mensal das variáveis meteorológicas foi obtida através da média de
todos os dados diários coletados e os totais mensais (radiação solar e precipitação) foram
obtidos por meio do somatório dos totais diários das variáveis citadas anteriormente.
Além disso, foram obtidos os boletins técnicos dos eventos meteorológicos ocorridos
no período de 2011 a 2015, através do site do Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos - CPTEC (www.cptec.inpe.br), de forma a analisar o comportamento das variáveis
e fazer a correlação com os sistemas meteorológicos atuantes no período. Também foram
obtidas as normais climatológicas, no site do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET
(www.inmet.gov.br), estabelecidas por esse órgão a partir de dados coletados entre os anos de
1981 a 2010 (ANEXO B). Esses dados definem um padrão que pode ser entendido como os
valores esperados das variáveis meteorológicas nessa região em diferentes períodos do ano.
Trata-se de climatologia da região, pois são os valores médios calculados por um período
relativamente longo e uniforme (30 anos) e dessa forma, podem servir como base para se
fazer a análise dos efeitos dos sistemas meteorológicos sobre as variáveis, possibilitando
observar e destacar os meses que tiveram um acúmulo maior, igual ou menor do que o
esperado pela climatologia.
Nota-se no ANEXO B, que em alguns meses, a região onde se encontra a área da APA
de Guapimirim é compreendida por demarcações de duas cores distintas que correspondem a
diferentes valores médios da mesma variável. Nesses casos, estabeleceu-se um valor
aproximado entre esses dois valores, estipulando que a média climatológica esperada para
esses meses compreende a qualquer valor que esteja entre esses dois extremos.

Durante a análise das variáveis, não foram considerados os meses em que o número de
falhas nas observações foi igual ou superior a 240 horas no mês, o que corresponde a 10 dias
de falhas. Os períodos desconsiderados na análise estão listados na Tabela 2:
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Tabela 2: Relação de meses desconsiderados da análise
2012
Março
Julho

2014

2015

Abril
Outubro

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Outubro

.

5.Resultados e Discussões
5.1. Análise Geral das Variáveis Meteorológicas
Neste primeiro momento do estudo será apresentada uma análise geral do
comportamento anual das variáveis meteorológicas no período de agosto de 2011 a novembro
de 2015 na APA de Guapimirim, destacando os principais eventos relacionados aos extremos
das variáveis e as médias e totais mensais dos anos estudados.
Como já mencionado anteriormente, a região Sudeste, e consequentemente o estado do
Rio de Janeiro, apresenta irregularidades em seus índices pluviométricos anuais. Possui uma
notável concentração pluviométrica na estação chuvosa e na estação seca, as chuvas são
pouco frequentes (REBOITA et al., 2010). Especificamente na área de estudo da APA de
Guapimirim, a precipitação possui uma média anual acumulada variando entre 1250 e
1450mm (INMET, 2019).
O Gráfico 1 ilustra o comportamento mensal da precipitação na estação da APA de
Guapimirim durante os anos estudados. Nela, salvo algumas particularidades, é notória a
existência de um período com poucas ocorrências de chuvas entre os meses de maio a
setembro (estação seca), devido principalmente à maior predominância do ASAS, e uma
estação chuvosa, correspondente aos meses de dezembro a abril, que se caracteriza por um
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período com fortes precipitações geradas, principalmente, por SFs e ZCAS (REBOITA et al.,
2010).
Gráfico 1 – Precipitação Total Mensal
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Durante o período de análise do estudo, o mês com menor acumulado pluviométrico foi
setembro de 2011, com um total de 11,4mm caracterizando um comportamento mais seco do
que o esperado para esse mês. Nesse período, a região estava sob influência de uma grande
massa de ar quente e seco que atuou fortemente causando valores de umidade relativa do ar
inferiores a 12% em várias localidades do Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e em Tocantins.
Os eventos de precipitação na área de estudo foram provocados pela passagem de um sistema
frontal e posteriormente de um cavado em médios e altos níveis (INPE, 2011).
O mês com maior acumulado pluviométrico foi janeiro de 2012, com um total de 296,6
mm. Esse mês esteve sob forte atuação da ZCAS, intercalado pelo canal de umidade ZCOU, o
que resultou em significativas chuvas no RJ e seus arredores, fazendo com que nos primeiros
10 dias desse mês já tivesse chovido mais do que a média mensal esperada (INPE, 2012).
Considerando todo o período estudado, o acumulado de precipitação total dos anos
2011, 2012, 2013 e 2014 foi, respectivamente, 467,4 mm, 1231,8 mm, 1586,2 mm e 737,4
mm. Lembrando que no ano de 2011 só foram estudados seus últimos cinco meses, por isso o
seu total acumulado de precipitação ficou tão inferior aos demais anos. O ano de 2015, por ter
um número demasiado de faltas, não foi considerado nessa análise.
A variação média mensal da temperatura média ar e de seus extremos, máxima e
mínima, obtidas como resultado no período de estudo é ilustrada na Gráfico 2. Verifica-se
que em todos os anos estudados há uma tendência crescente da temperatura entre os meses de
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novembro a fevereiro. Esse comportamento acompanha e pode ser explicado pelo aumento da
intensidade da radiação solar incidente com a chegada do verão.
Gráfico 2 - Média Mensal dos Extremos e da Temperatura do Ar
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O mês mais quente, com maior valor médio de temperaturas máximas observadas, foi
janeiro de 2014 com uma média de 41,8˚C. Nesse mês registraram-se chuvas bem abaixo da
média em grande parte do país e temperaturas médias e máximas extremas acima da média
sobre grande parte das regiões Sul e Sudeste, com cidades registrando recordes históricos dos
últimos 70 anos. Isso ocorreu devido a um intenso bloqueio atmosférico de longa durabilidade
no oceano Atlântico e um ASAS mais atuante e deslocado para o interior do continente em
relação à climatologia. (INPE, 2014).
Os valores médios dos extremos mínimos e máximos dessa variável encontrados em
outros trabalhos variam durante o verão, para temperaturas mínimas, entre 17- 20˚C e no
inverno, 12 – 15,5˚C. Enquanto a temperatura máxima no verão varia de 27,5 – 30,5˚C e no
inverno, de 23 - 26˚C. Já a temperatura média anual fica em 23,2˚C (SILVA e
DERECZYNSKI, 2014). Nesse estudo, a média das temperaturas mínimas no verão variaram
de 20,3 – 21,9˚C. Se comparado ao trabalho de Silva e Dereczynski (2014) anteriormente
citado, houve num aumento de 1˚C na média dessa variável. Enquanto a média das
temperaturas máximas acompanharam os dados do estudo e ficaram variando entre 28,729,3˚C. Para o inverno, a média das temperaturas mínimas ficou entre 14,9 – 15,3 ˚C e as
máximas, 28,7 - 29,3˚C, também acompanhando o estudo da autora.

42

As médias anuais de temperatura do ar para os meses estudados durante os anos de
2011, 2012, 2013 e 2014 foram, respectivamente, 22,13 ˚C; 23,35˚C; 23,09 ˚C e 23,37 ˚C.
Nota-se na Gráfico 3 que, na maioria dos anos, há uma tendência de crescimento de
radiação no período de transição entre fim de ano e começo, nos meses de novembro a
janeiro. Porém, nos meses de novembro de 2012 e janeiro de 2013 ocorreu um decréscimo da
radiação total, fugindo um pouco do padrão estabelecido pelos outros anos. Isso aconteceu
devido ao aumento da nebulosidade causado pela atuação da ZCOU e ZCAS, intensificadas
por frentes frias (INPE, 2013).
Gráfico 3 - Radiação Solar Média
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Considerando todo o período estudado, a radiação solar média dos anos de 2011, 2012,
2013 e 2014 foram, respectivamente, 168,53 W/m²; 219,8 W/m²; 156,8 W/m² e 231,6 W/m².
O mês que obteve o menor valor da média de radiação solar foi junho de 2013, com
100,38 W/m². No início desse mês, a atuação de um cavado na troposfera média, que atuou
pelo centro-sul do Brasil, provocou chuvas fortes em algumas regiões e episódios de tempo
severo atípico para esta época do ano. Além disso, o aumento da nebulosidade e ocorrência de
precipitação durante a atuação de sistemas frontais e convecção local, provocaram essa
redução na quantidade de radiação (INPE, 2013).
Já o valor máximo da média de radiação solar foi 274,17 W/m², no mês de janeiro de
2015. O valor de radiação acompanhou máximos de temperatura do ar. Em várias cidades do
Sudeste as anomalias foram superiores aos 5°C, praticamente ao longo de todo o período. Este
padrão anômalo esteve associado diretamente à falta de chuva observada sobre esta região,
motivada por um intenso bloqueio atmosférico (INPE, 2015).
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A média mensal da umidade relativa do ar (Gráfico 4) apresenta valores superiores a
75%, durante praticamente todo o período de estudo. Isso mostra que a região é bastante
úmida, o que é explicado pela proximidade com a Baía de Guanabara e os rios da região.
Gráfico 4 - Umidade Relativa Média
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A umidade relativa média dos meses estudados durante os anos 2011, 2012, 2013 e
2014 foi 85,03%, 85,25% 89,11% e 79,78%, respectivamente. O mês de maior média de
umidade relativa foi junho de 2013 com 91,02%. Esse período ficou marcado pela atuação de
um cavado na troposfera média, que atuou pelo centro-sul do Brasil e teve influência sobre a
área estudada. Em algumas localidades registraram-se acumulados de chuva significativos e
episódios

de

tempo

severo

atípico

para

esta

época

do

ano

(INPE,2013).
O mês de menor média de umidade relativa foi fevereiro de 2014 com 75,21%. Nesse
período registraram-se temperaturas máximas acima da média sobre grande parte da Região
Sul e Sudeste e chuva abaixo da média na maior parte do Sudeste. Isso ocorreu devido a um
bloqueio atmosférico que se posicionou sobre o sul da América do Sul e oceanos adjacentes
(INPE, 2014).
A Gráfico 5 ilustra o comportamento da velocidade média mensal durante o período
estudado. A média de velocidade do vento durante os anos 2011, 2012, 2013 e 2014 foram,
respectivamente, 0,71 m/s; 0,53 m/s; 0,54 m/s e 0,53 m/s. O valor máximo de velocidade
média mensal foi encontrado em setembro de 2011 com 0,86 m/s. Já o valor mínimo, foi em
junho de 2014 com 0,20 m/s.

44

Gráfico 5 - Média Mensal Velocidade do Vento
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Como pode se observar nas rosas dos ventos no ANEXO C, na APA de Guapimirim
predominaram os ventos no quadrante sul (variando entre SW a SE), com exceção dos meses
de abril a junho de 2012, dezembro de 2012 e janeiro de 2013, onde a predominância foi de
ventos de NE. A frequência no quadrante sul está relacionada com a circulação de brisa
diurna marítima, devido à proximidade com a Baía de Guanabara. Em novembro de 2014, o
anemômetro foi danificado, não sendo possível a continuidade dessa medida.
Após a análise geral dos resultados, foi realizada uma discussão mais detalhada e
específica de maneira a caracterizar os meses de maiores anomalias no decorrer de cada ano.
Para isso, comparou-se os dados mensais observados com as normais climatológicas
estabelecidas pelo INMET para cada mês.
5.2. Análise Detalhada da Precipitação e Temperatura do Ar
Os meses que se distanciaram do padrão e apresentaram valores inferiores ou
superiores a 50% dos valores estabelecido pelas normais climatológicas do INMET terão uma
análise mais detalhada de suas variáveis.
No ano de 2011 os meses estudados com mais detalhes foram agosto, setembro,
outubro e novembro. A comparação dos dados adquiridos com acumulado total de
precipitação esperado para esses meses está exposta na Gráfico 6.
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Gráfico 6 - Total acumulado de precipitação x Média Climatológica - 2011
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O mês que mais se distanciou da climatologia foi Setembro. A precipitação total média
climatológica da região onde fica localizada a APA de Guapimirim para o mês de setembro é
de 75 mm (INMET, 2019). A estação estudada totalizou 11,4 mm, o que representa
aproximadamente 85% abaixo da média esperada. Como ilustrado no Gráfico 7, houve uma
sequência de dias secos na segunda quinzena do mês causada por uma grande massa de ar
quente e seco que atuou fortemente na região durante o período. Essa massa de ar causou
valores de umidade relativa do ar inferiores a 12% em várias localidades do país e inclusive
no Sudeste, sendo a última semana do mês bastante quente e seca nessa região (INPE, 2011).
Dessa forma, notou-se que a presença dessa massa de ar provocou alteração no valor do total
de precipitação acumulada durante esse mês e o deixou inferior à média esperada.
Gráfico 7 – Acumulado Diário de Precipitação em Setembro de 2011
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Além disso, durante esse mês, observou-se uma temperatura acima do normal em
grande parte do país. Este comportamento está associado a atuação do ASAS, que atuou na
maioria dos dias deste mês de setembro. A atuação deste sistema favoreceu o movimento
subsidente e inibiu a formação de nebulosidade significativa, com isto a radiação solar que
chegou à superfície terrestre foi maior, e provocou o aumento da temperatura. Na área de
estudo esse acréscimo na temperatura não foi tão perceptível por estar localizada na costa e
rodeado de floresta, fatores esses que influenciam diretamente na temperatura local. A
temperatura média do ar para esse mês foi de 20,26°C, a média da temperatura mínima
13,82°C e de máxima 27,84°C. A radiação solar diária total média foi de 169,19 W/m².
Durante o ano de 2012, o comportamento de precipitação total se manteve similar ao
padrão climatológico, exceto pelos meses de Fevereiro, Setembro e Dezembro (Gráfico 8).
Esses meses ultrapassaram o percentual de 50% de discrepância do padrão climatológico.
Gráfico 8 - Total Acumulado de Precipitação x Média Climatológica – 2012
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O mês de fevereiro (Gráfico 9) teve pouca precipitação e altas temperaturas em toda
região sudeste do Brasil. Isso foi devido à atuação do ASAS, sob essa região. Além disso, o
bloqueio atmosférico gerado por esse sistema atmosférico manteve as frentes frias longe dessa
região, fazendo com que a umidade relativa do ar ficasse baixa em vários municípios de SP,
do RJ e de MG (INPE,2012). A precipitação total média climatológica da área de estudo para
o mês de fevereiro fica entre 125 mm – 150 mm (INMET, 2019). A estação estudada totalizou
somente 42,4 mm, um valor atípico para esse período do ano, representando 66% abaixo da
média mínima esperada.
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No tocante a temperatura mínima, na maior parte do país a temperatura esteve dentro
da normalidade, salvo alguns pontos que registraram valores abaixo ou acima do esperado.
Porém nada significativo. Já a temperatura máxima, apresentou sinais mais significativos
principalmente na faixa leste do país com pontos registrando valores de temperatura com até
5°C acima da climatologia. Evidenciando assim, os efeitos da intensificação do ASAS
(INPE,2012). Na área de estudo, a temperatura média do ar para esse mês foi de 26,78°C, a
mínima de 20,4°C e máxima de 35,6°C. A radiação solar diária total média foi de 259,96
W/m².
A precipitação total média climatológica da área para o mês de setembro é de 75 mm
(INMET, 2019). A estação estudada totalizou um acumulado de 140,4 mm, um valor atípico
para esse período do ano, representando 87,2% acima da média esperada. É possível observar
no Gráfico 10 que somente no dia 26, o total diário acumulado foi de 93,6 mm, o que
representa, aproximadamente, 25% maior do que a média mensal esperada. Esse mês foi
marcado pela passagem de oito frentes frias no país. Duas delas alteraram as condições
atmosféricas de parte do estado do Rio de Janeiro, incluindo a área de estudo. A sexta frente
provocou instabilidades que resultaram em precipitação nos dias 20, 21 e 22 desse mês. A
oitava, e mais intensa que as outras, trouxe na retaguarda uma forte massa de ar polar, que
provocou queda acentuada de temperatura e chuva forte com acumulados significativos nos
dias 25 ao 28 (INPE,2012). Isso explica os valores discrepantes em relação à normal
climatológica.
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Gráfico 10 – Acumulado Diário de Precipitação em Setembro de 2012
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A temperatura média do ar para esse mês foi de 21,61°C, a mínima de 15,2°C e
máxima de 30,1°C. Referente a temperatura máxima, na primeira quinzena observaram-se
valores positivos de anomalia. Enquanto que na segunda quinzena essas anomalias foram
menos significativas e ficaram dentro do normal esperado. A temperatura mínima, assim com
a máxima, no geral os valores ficaram dentro do normal, porém com alguns pontos de
anomalia negativa, que refletem a atuação dos sistemas frontais (INPE, 2012). A radiação
solar diária total média foi de 168,68W/m².
No mês de dezembro, uma onda de calor se estabeleceu entre o Sudeste e o Sul do
Brasil, deixando várias cidades do Rio de Janeiro com temperaturas acima de 40°C entre os
dias 24 e 25, principalmente. O tempo quente esteve associado a presença de uma circulação
anticiclônica em 500 hPa sobre o Sudeste, que causou subsidência do ar e não deixou formar
nuvens (INPE,2012). Na área de estudo, os valores máximos de temperatura encontrados
variaram de 28 - 42°C durante o mês, totalizando uma média das temperaturas máximas de
36,2°C. A média dos valores mínimos foi 22,1°C e a temperatura média do ar 27,4°. A
radiação solar diária total média foi de 246,8W/m².
A precipitação total climatológica da área para esse mês é de 250 mm (INMET, 2019).
A estação utilizada no estudo registrou o acumulado de 110,2 mm, um valor atípico para esse
período do ano, representando aproximadamente 56% abaixo da média esperada. A
distribuição diária do acumulado de precipitação nesse mês está exposta no Gráfico 11.
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Gráfico 11 – Acumulado Diário de Precipitação em Dezembro de 2012
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No ano de 2013, o comportamento da precipitação total se manteve similar ao padrão
climatológico (Gráfico 12). Fazendo uma comparação entre os acumulados de precipitação
totais mensais e os valores médios climatológicos esperados pode-se dizer que, em sua
maioria, não houveram muitas discrepâncias, exceto para os meses de Julho e Novembro.
Gráfico 12 - Precipitação Total Mensal x Média Climatológica 2013
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Para o mês de julho, a precipitação total média climatológica da região onde fica
localizada a APA de Guapimirim varia entre 35 - 45 mm (INMET, 2019). A estação
apresentou um acumulado de 117,8 mm (Gráfico 13), o que representa 161% acima da
máxima média esperada. Esse elevado acumulado de precipitação foi causado pela passagem
de intensos sistemas frontais que geraram instabilidade na região provocando precipitações.
Durante o início do mês, a região ficou uma grande parte do tempo sob influência de uma
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massa de ar frio que provocou temperaturas baixas e chuvas fortes. Nos dias 23 e 25
ocorreram episódios de chuva entre SP e RJ causada pela entrada de ar úmido do oceano para
o continente e a presença de um cavado em 500 hPa, o qual estava em uma ampla área
ciclônica. Nos últimos dias do mês identificou-se a presença de uma forte circulação
anticiclônica em 500 hPa que dominou a região central do continente e influenciou também
nos índices pluviométricos (INPE, 2013).
Gráfico 13 – Acumulado Diário de Precipitação em Julho de 2013
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As anomalias de temperatura foram mais marcantes na segunda quinzena do mês. Isso
se deve a atuação de uma intensa onda de frio que atuou sobre o país e provocaram anomalias
positivas sobre todo o Sudeste. Em relação às temperaturas mínimas notou-se um
comportamento semelhante, marcado pela presença de anomalias positivas de temperatura em
praticamente todo o país (INPE, 2013). A temperatura média do ar para esse mês foi de
19,30°C, a média dos valores mínimos de 14,30°C e média dos máximos de 27,10°C. A
radiação solar diária total média foi de 112,22 W/m².
No mês de novembro a precipitação total média climatológica da região onde fica
localizada a APA de Guapimirim é de 175 mm (INMET, 2019). A estação estudada registrou
um total mensal de 276,8 mm, o que representa 58% acima da média esperada. Esse mês foi
marcado pelo primeiro episódio de ZCAS da estação chuvosa, ocorrida nos primeiros dias do
mês e logo depois desenvolveu-se uma ZCOU. Identificou-se a presença de alguns sistemas
frontais que influenciaram o regime de precipitação no Sudeste do Brasil entre os dias 24 e 26
provocando acumulados de chuva de mais de 140 mm em áreas de serra do RJ (Gráfico 14).
Esse sistema gerou um bloqueio atmosférico, e por isso houve uma ampla área de
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convergência de umidade entre o sul do Estado do Amazonas e a Região Sudeste (INPE,
2013).
Gráfico 14 – Acumulado Diário de Precipitação em Novembro de 2013
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Em relação às temperaturas mínimas, observa-se o predomínio de um padrão com
valores normais ou acima da média na maior parte do Brasil. Nesta época do ano, a queda nas
temperaturas mínimas costuma acontecer apenas pela incursão de massas de ar frio,
geralmente com deslocamento marítimo, sendo que estas não foram frequentes neste mês. No
referente às temperaturas máximas também não se observou muitas variações ao padrão
esperado (INPE, 2013). A temperatura média do ar para esse mês foi de 24,08°C, a média dos
valores mínimos de 19,32°C e média dos máximos de 30,92°C.A radiação solar diária total
média foi de 156,59 W/m².
No ano de 2014, o comportamento da precipitação total se diferenciou do padrão
climatológico em relação à sazonalidade, pois não se observou uma diferenciação do período
chuvoso, nos meses de Dezembro a Abril, do período seco, de Maio a Setembro. Como
ilustrado na Gráfico 15, os meses correspondentes ao período chuvoso, que deveriam conter
elevados acumulados de precipitação, mostram valores bem menores do que os esperados pela
média climatológica. Desse modo, os meses escolhidos para uma análise mais detalhada de
suas condições meteorológicas foram Janeiro, Fevereiro, Julho e Dezembro.
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Gráfico 15 - Precipitação Total Mensal x Média Climatológica - 2014
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O mês de janeiro de 2014 teve números anômalos tanto para precipitação quanto para
temperatura do ar. Nesse mês registraram-se chuvas bem abaixo da média em grande parte do
país e temperaturas máximas extremas sobre grande parte das regiões Sul e Sudeste, com
cidades registrando recordes históricos dos últimos 70 anos. Isso foi devido a um intenso
bloqueio atmosférico de longa durabilidade no oceano Atlântico e um ASAS mais atuante e
deslocado para o interior do continente em relação à climatologia. Os eventos de precipitação
durante esse mês foram formados exclusivamente pelo excesso de calor e umidade presentes
na atmosfera, provocando temporais responsáveis por alagamentos e transtornos na cidade
(INPE,2014).Os acumulados de precipitação durante esse mês estão expostos no Gráfico 16.
Gráfico 16 – Acumulado Diário de Precipitação em Janeiro de 2014
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A precipitação total média climatológica da região para o mês de janeiro fica entre
200mm – 250mm (INMET, 2019). A estação estudada totalizou apenas 47,6mm, o que
representa 76,2% abaixo do esperado. A temperatura média do ar para esse mês foi de
27,96°C, a média dos valores mínimos de 21,54°C e média dos máximos de 37,54°C. A
radiação solar diária total média foi de 233,17 W/m².
O mês de fevereiro ficou caracterizado por ter um período de estiagem com recorde de
temperatura máxima e baixa umidade do ar. Na primeira quinzena (Gráfico 17) registrou-se
um comportamento atmosférico bastante similar ao observado durante todo o mês de janeiro,
com um máximo anômalo de pressão no oceano Atlântico Sul, refletindo a atuação de um
anticiclone com características de bloqueio.
Gráfico 17 – Acumulado Diário de Precipitação em Fevereiro de 2014
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Neste período notou-se também o ASAS posicionado sobre o interior do continente,
favorecendo a manutenção da estiagem em áreas do Sudeste e parte do Centro-Oeste e
Nordeste do Brasil. Chuvas significativas foram provocadas por um sistema frontal por volta
do dia 15. Na segunda quinzena, o fluxo anômalo de vento de quadrante norte apareceu
configurado sobre a porção central do Brasil, favorecendo a intrusão de ar quente e úmido
para parte da Região Sudeste. Este padrão de escoamento ajudou a amenizar a situação de
estiagem (INPE, 2014). Com isso, o total médio de precipitação que deveria ficar entre 150
mm - 200 mm, segundo as normais climatológicas do INMET (2019), totalizou 59,8 mm o
que representa 60,1% abaixo da média mínima esperada. A temperatura média do ar para esse
mês foi de 27,94°C, a média dos valores mínimos de 20,62°C e média dos máximos de
37,67°C. A radiação solar diária total média foi de 225,18 W/m².
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No mês de Julho, durante a primeira quinzena, observou-se a presença do ASAS um
pouco mais ao sul da sua posição climatológica e inibiu o avanço das frentes para latitudes
mais baixas. Já na segunda quinzena, o ASAS esteve mais atuante e localizado um pouco
mais ao norte da sua posição climatológica. No Rio de Janeiro, a incursão de uma intensa
frente fria junto à presença de um cavado em 500 hPa, foi responsável por provocar chuva
excessiva com um elevado acumulado de precipitação nos dias 8, 10 e 11, de forma que entre
os dias 8 ao 12, já tinha um acumulado de 117mm de precipitação na estação estudada
(Gráfico 18). Já no final do mês, o processo de fontogênese foi responsável pela incursão de
uma massa de ar fria e provocou forte instabilidade na região e chuva intensa com grande
acumulado (INPE, 2014).
Gráfico 18 – Acumulado Diário de Precipitação em Julho de 2014
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A precipitação total média climatológica da região onde fica localizada a APA de
Guapimirim para o mês de julho fica entre 35 - 45 mm (INMET, 2019). A estação estudada
totalizou 150,4 mm, o que representa 234% acima do esperado para o mês. Um valor
totalmente atípico para esse período nessa localidade. Durante esse mês, as temperaturas
mínimas ficaram acima da média sobre grande parte do Brasil, principalmente no Sudeste,
Centro-Oeste e Norte. No geral, com anomalias positivas de aproximadamente 3°C. Já as
temperaturas máximas, apresentaram anomalias negativas em grande parte do Brasil com
valores negativos oscilando em média em torno de -3°C e foram provocados pelas chuvas
intensas e pela onda de frio que ocorreu durante o segundo período do mês (INPE, 2014). A
temperatura média do ar para o mês de julho foi de 19,99°C, a média dos valores mínimos de
15,55°C e média dos máximos de 26,98°C. A radiação solar diária total média foi de 114,23
W/m².
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O mês de dezembro caracterizou-se por um predomínio de anomalias negativas de
chuva sobre a maior parte do Brasil, com destaque maior sobre a região Sudeste e Norte do
país, onde se observaram valores inferiores aos 200 mm. Durante o segundo período do mês
(Gráfico 19), essa anomalia se estendeu para áreas continentais da região Sudeste e inibiu a
aproximação de transientes tanto no continente quanto no mar, determinando maior
quantidade de dias ensolarados e quentes. Ainda durante esse período, a borda ocidental do
ASAS atuou diretamente sobre boa parte do Sudeste e parte do Centro-Oeste, ajudando a
inibir a formação de chuva. Nesse mês de dezembro, apenas um sistema frontal chegou ao
Sudeste do Brasil, estabelecendo um episódio de ZCOU (INPE, 2014).
Gráfico 19 – Acumulado Diário de Precipitação em Dezembro de 2014
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A precipitação total média climatológica da região para o mês de Dezembro é de 250
mm (INMET, 2019). A estação estudada totalizou 46,8 mm, o que representa 81,2% abaixo
da média esperada. A temperatura média do ar para esse mês foi de exatos 27,00°C, a média
dos valores mínimos de 20,95°C e média dos máximos de 35,80°C. A radiação solar diária
total média foi de 229,96 W/m².
Como já mencionado anteriormente, a metodologia adotada pelo trabalho não
considera os meses em que o número de falhas nas observações seja igual ou superior a 240
horas no mês, correspondendo a um total de 10 dias de falhas. Essas falhas ocorrem quando a
estação, por quaisquer motivos, fica inoperante durante alguns períodos e por isso, resulta em
falta de dados. Considerando isso, no ano de 2015 os meses passíveis de análise seriam
somente Janeiro (com nove dias de falhas), Setembro (dois dias de falhas) e Novembro (cinco
dias de falhas). Como o intuito principal do presente estudo foi a realização de uma análise
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comportamental anual e a partir da mesma, realizar uma comparação com os demais anos,
concluiu-se que apenas três meses de estudos não seriam suficientes para a caracterização de
um comportamento das variáveis meteorológicas estudadas. Por esse motivo, o estudo não
considerou o ano de 2015.
6. Considerações Finais
Os resultados encontrados promoveram o conhecimento prévio do comportamento das
condicionantes meteorológicas atuantes na APA de Guapimirim, considerando sua
sazonalidade, mostrando a maneira como foram afetadas pelos sistemas atmosféricos que
atuaram sobre a região de acordo com os anos estudados.
De modo geral, observou-se que os meses nos quais o acumulado de precipitação foi
maior que as normais climatológicas, tiveram seus eventos de precipitação acentuados,
principalmente, por passagens de sistemas frontais, cavados (especialmente em 500hPa) e/ou
pela ocorrência do ZCAS durante esses períodos. Já os meses que tiveram seus acumulados
pluviométricos em déficit se comparado às normais, tiveram seus eventos de precipitação
atenuados e/ou bloqueados pela influência do ASAS. Concomitantemente, os meses que se
destacaram por ter uma média elevada da variável umidade e pouca radiação estavam sob
influência de cavados na troposfera média e atuação de sistemas frontais que geraram
convecção local. Já os que apresentaram baixos índices de umidade e elevada radiação
estavam sob influência de bloqueios atmosféricos.
Nota-se que, comparando aos dados do INMET (2019), que estabeleceu uma média de
precipitação anual acumulada de 1250 a 1450mm para o local de estudo, os anos de análise do
presente trabalho se comportaram de forma diferente de acordo com as alterações
meteorológicas induzidas pelos sistemas atmosféricos mais atuantes em cada período. O ano
de 2012, por exemplo, ficou dentro dessa média com um total de 1231,8mm; em 2013, ano
que tiveram vários episódios de ZCOU, sistemas frontais e cavados em 500 hPa (INPE,2013),
o total acumulado superou a média esperada com 1586,2mm; enquanto 2014, que esteve em
vários meses sob grande influência do ASAS posicionado no interior do continente
(INPE,2014), obteve um total acumulado de apenas 737,4mm. Ainda é cedo para afirmar, mas
é interessante investigar se o bloqueio atmosférico causado pelo ASAS está se tornando mais
frequente, pois futuramente isso pode levar a uma nova climatologia, de um clima mais seco
que o atual.
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Dada a importância dessa Unidade de Conservação para a manutenção da Baía de
Guanabara e do microclima, esses conhecimentos são de grande valor para a sua preservação,
pois essas variáveis meteorológicas podem provocar mudanças nas características
climatológicas de uma região, servindo como indicador de impactos ambientais e prevenindo
alterações em todo o ecossistema. Sendo assim, o presente estudo propõe a continuidade de
estudos como esses e a elaboração de mais pesquisas voltadas para o acompanhamento das
condicionantes meteorológicas em regiões de grande interesse, como as unidades de
conservação, e quais as influências dessas variações tanto nos ecossistemas locais, quanto nos
microclimas. Como sugestões de trabalhos futuros, proponho investigar as tendências de
precipitação a longo prazo e as possíveis intensificações/enfraquecimentos dos sistemas
ASAS e ZCAS, pois ambas têm um papel fundamental na caracterização hidrológica da
região.
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8 - ANEXO A – Tabela de Dados estação APA de Guapimirim

Obs:
As células pintadas de cinza representam os meses e as variáveis meteorológicas que tiveram
dias sem dados.
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ANEXO B – Mapas das Normais Climatológicas do Brasil 1981 – 2010 – Precipitação
Acumulada
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ANEXO C – Distribuição da Direção de Vento de Agosto de 2011 – Setembro de 2014

Agosto 2011

Outubro 2011

Setembro 2011

Novembro 2011
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Dezembro 2011

Fevereiro 2012

Janeiro 2012

Abril 2012
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Maio 2012

Agosto 2012

Outubro 2012

Junho 2012

Setembro 2012

Novembro 2012
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Dezembro 2012

Fevereiro 2013

Abril 2013

Janeiro 2013

Março 2013

Maio 2013
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Junho 2013

Julho 2013

Agosto 2013

Setembro 2013

Outubro 2013

Novembro 2013
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Dezembro 2013

Fevereiro 2014

Janeiro 2014

Março 2014
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Maio 2014

Julho 2014

Junho 2014

Agosto 2014

Setembro 2014

76

Segundo o plano de manejo (MMA, 2001), esta protege os derradeiros manguezais do recôncavo,
assegura a manutenção das condições naturais de trechos da baía de Guanabara e a sobrevivência de
uma população humana (sobretudo pescadores e caranguejeiros) que mantém características
tradicionais no convívio com o ambiente.
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