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Bacia Amazônica

Maior do mundo! Área: 
6.110.000 km²

Abriga uma infinidade de 
espécies



A chuva na Amazônia 

tem impactos na região 

sudeste do Brasil

E em todo o mundo!!!



Tempestades

https://www.youtube.com/watch?v=9MGeFDLWyW0

https://www.youtube.com/watch?v=9MGeFDLWyW0


Como as grandes tempestades se formam na 

Amazônia?



Ingredientes para formar uma tempestade

Ingredientes:

• Umidade

• Calor

(instabilidade)

Modo de preparo:

Adaptada de T. Ansel Toney



























Adaptada de T. Ansel Toney



Adaptada de T. Ansel Toney
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Tempestade passando ao sul da cidade de Manaus (AM) 
em 01/12/2016, aproximadamente 12 horas (horário 
local).

Acima uma imagem de 
satélite destacando as 
nuvens no horário 
aproximado da tempestade
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Tempestade passando ao sul da cidade de Manaus (AM) 
em 01/12/2016, aproximadamente 12 horas (horário 
local).
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Até agora vimos como se 
forma uma tempestade 

isolada.
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Até agora vimos como se 
forma uma tempestade 

isolada.

Porém, o que acontece se 
várias tempestades 

resolvem se aglomerar?
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Porém, o que acontece se 
várias tempestades 

resolvem se aglomerar?

Neste caso, temos a 
formação de um 

Sistema Convectivo de 
Mesoescala = SCM



© A. Rehbein

Aquela grande tempestade em 
forma de linha mostrada no 
vídeo inicial era um tipo de 

SCM



Quantos SCMs (ou grandes tempestades) se 
formam na Amazônia por ano?



Ocorrência média anual: aproximadamente 7000 SCMs

Duração media dos SCMs: 6 horas!!!

64%

Fonte: Adaptado de Rehbein et al. (2017)



Dados: Tropical Measurement System (TRMM - 3B43)

Chuva mensal (mm) na bacia Amazônica Ocorrência mensal de SCMs na Amazônia

Chuva (mm) SCMs SCMsChuva (mm)

Mês de Março Mês de Agosto

Fonte: Adaptado de Rehbein et al. (2017)



Para onde as tempestades se deslocam na Amazônia?
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Para a mesma direção do vento em aproximadamente 3000 m de altura!!



Dúvidas



Espero que tenham gostado!

Obrigada pela presença!

amanda.rehbein@iag.usp.br


