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RESUMO 
 

 

EXTREMOS DE UMIDADE NA AMÉRICA DO SUL E A CONTRIBUIÇÃO DO 

OCEANO ATLÂNTICO SUL 

 

 

AUTORA: Iara Mineiro Scricco 

ORIENTADORA: Nathalie Tissot Boiaski 

 

 

Atualmente os eventos climáticos extremos têm ocorrido com maior intensidade e/ou 

frequência sobre a América do Sul. Os indicativos para essas alterações circundam a 

variabilidade natural do clima, uso da terra (desmatamento e urbanização), aquecimento 

global, aumento da concentração de gases do efeito estufa e aerossóis na atmosfera. A 

América do Sul recebe um grande aporte de umidade pela existência da floresta 

Amazônica em seu território e também cerca de 37% de contribuição oriunda do 

Oceano Atlântico. Considerando todo o globo terrestre, alguns dos eventos atmosféricos 

precisam ser analisados com relação ao aporte de umidade sobre o continente. Com 

relação ao oceano, a circulação dos oceanos podem interferir, por exemplo, na 

temperatura da superfície do mar (TSM), influenciando ou não no aporte de umidade 

para o continente. O objetivo do presente trabalho foi analisar a variabilidade da 

umidade atmosférica na América do Sul e de seus valores extremos e as relações com a 

temperatura da superfície do mar nos oceanos adjacentes. O presente trabalho utilizou 

dados do ECMWF, da reanálise do ERA-INTERIM (pressão ao nível do mar e pressão 

em superfície, evaporação, temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho a 2 

metros e vento zonal e meridional a 10 metros) e também dados de temperatura da 

superfície do mar do MetOffice Hadley Centre (HADISST). O período de análise do 

presente trabalho foi de 1980 a 2009, compreendendo um período de 30 anos de dados. 

Primeiramente foram calculadas as climatologias, as tendências e os extremos de 

umidade e evaporação (frequência, intensidade e recorrência dos eventos). 

Posteriormente, foram realizadas as composições defasadas para verificar o papel das 

anomalias da temperatura da superfície do mar durante os eventos extremos de umidade 

e evaporação. Os principais resultados encontrados foram em relação a um aumento da 

pressão ao nível do mar e da TSM no Atlântico sudoeste, aumento também da 

evaporação na costa leste e norte da América do Sul, e sua diminuição na região centro-

sul do continente. Além disso, a região centro-sul também demonstrou uma diminuição 

da temperatura do ponto de orvalho e da umidade específica, e um aumento na diferença 

entre a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho. Diminuição da 

magnitude do fluxo de umidade e intensificação de eventos extremos secos sobre a 

região centro-sul da América do Sul também foram observados. E por fim, os resultados 

mostraram que um ciclo de anomalia de TSM durante um evento extremo no continente 

durou aproximadamente cinco meses e, pelo menos um mês antes do evento, sinais da 

anomalia de TSM já era observada. Em suma, as alterações mais significativas na 

umidade sobre a América do Sul foram encontradas no setor centro-sul do continente e 

sobre o Oceano Atlântico sudoeste, próximo a Confluência Brasil-Malvinas (CBM).  

 

 

Palavras-chave: Extremos climáticos. Variabilidade climática. América do Sul. 

Umidade atmosférica. Temperatura da Superfície do Mar. 
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ABSTRACT 

 

 

MOISTURE EXTREMES IN SOUTH AMERICA AND THE CONTRIBUTION 

OF THE SOUTHERN ATLANTIC OCEAN 

 

 

AUTHOR: Iara Mineiro Scricco 

ADVISOR: Nathalie Tissot Boiaski 

 

 

Extreme climatic events have been occurring with greater intensity and/or frequency 

over South America. Indicatives for these alterations encompass natural climate 

variability, land use (deforestation and urbanization), global warming, and increase of 

greenhouse gases and aerosols in the atmosphere. South America receives a great input 

of moisture from the Amazon rainforest, as well as a 37% contribution from the Atlantic 

Ocean. Considering the whole planet, some atmospheric events need to be analyzed 

when regarding moisture input towards a continent. Ocean circulation can interfere for 

example in sea surface temperature (SST), either influencing or not the input of 

moisture to the continent. The objective of the present study was to analyze the 

variability of atmospheric moisture in South America and its extreme values, as well as 

the relationships with the sea surface temperature of the adjacent oceans. The present 

study made use of ECMWF data, ERA-INTERIM reanalysis (pressure at sea level and 

surface pressure, evaporation, air and dew point temperatures at 2 meters, and zonal and 

meridional wind at 10 meters) and also sea surface temperature data from the MetOffice 

Hadley Centre (HADISST). The analysis period of the present study was between 1980 

and 2009, encompassing a period of 30 years of data. First, climatology, trends and 

extremes of moisture and evaporation (frequency, intensity and reoccurrence of events) 

were calculated. These were followed by lagged compositions to assess the role of sea 

surface temperature anomalies during extreme moisture and evaporation events. The 

main results found were regarding an increase of the pressure at sea level gradient and 

SST in the southwestern Atlantic, increase evaporation in the eastern and northern 

coasts of South America, and its decrease in the center-southern region of the continent. 

Moreover, the center-southern region also demonstrated a decrease of dew point 

temperature and specific moisture, and an increase in the difference between air 

temperature and dew point temperature. Decrease in the moisture flow magnitude and 

intensification of dry events over the center-southern region of South America were also 

observed. Finally, results showed that an SST anomaly cycle during an extreme event in 

the continent lasted approximately five months and, at least one month prior to the 

event, signs of this SST anomaly were already observable. In summary, the most 

significant moisture alterations in South America were found in the center-southern 

sector of the continent and over the southwestern Atlantic Ocean, near the Brazil-

Malvinas Confluence (BMC). Nevertheless, more studies are needed to understand the 

relationships between SST at the BMC and moisture extremes, particularly in the 

center-southern portion of South America.  

 

 

Keywords: Climatic extremes. Climate variability. South America. Atmospheric 

moisture. Sea surface temperature. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o planeta como um todo vem enfrentando diversas alterações 

climáticas. Segundo o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas – IPCC (em inglês) de 2013, desde a década de 1950, muitas mudanças estão 

sendo observadas sem precedentes ao longo dos anos. Por exemplo, a atmosfera e o 

oceano têm aquecido, quantidades de gelo e neve tem diminuído, aumento do nível do 

mar e aumento das concentrações de gases do efeito estufa. De acordo com o relatório 

do IPCC de 2007, análises realizadas em todos os continentes, indicaram que as 

mudanças sobre o ecossistema têm acontecido devido às interferências antropogênicas 

combinadas com causas naturais.  

No Hemisfério Sul, entre os oceanos Pacífico e Atlântico, a América do Sul 

(AS) recebe um grande aporte de umidade pela existência da floresta Amazônica em seu 

território. Estudos relacionados à precipitação sobre a Amazônia (MARENGO, 2006a), 

destacam que a bacia amazônica recebe umidade tanto da floresta tropical, pela 

reciclagem de umidade da vegetação, como também pelo fluxo de umidade vindos do 

oceano Atlântico tropical. No entanto, segundo Marengo et al. (2011), caso a 

temperatura global e do Brasil se altere por aproximadamente 5°C, diminuições 

pluviométricas sobre a Amazônia podem ocorrer. A contribuição do Oceano Atlântico, 

representa cerca de 37%, contra 46% do próprio continente (BOSILOVICH et al., 2002 

apud MARENGO, 2006a), mesmo assim fica evidente que o aporte de umidade 

oriundos do Oceano Atlântico não pode ser negligenciado.  

Aliado a essa problemática, eventos climáticos extremos, incluindo também 

temperaturas extremas, tem ocorrido com maior intensidade e/ou frequência sobre a 

América do Sul (MARENGO et al., 20--;  EASTERLING et al., 2000; RUSTICUCCI, 

2011). Nos dias de hoje, conforme observado amplamente, enchentes e ondas de calor 

na Europa (2002 e 2003), invernos intensos na Europa e na Ásia, furacão no Brasil 

(2004) e no Atlântico Tropical Norte (2005), secas em diferentes regiões no Brasil 

(2004, 2005 e 2006), são alguns dos exemplos de alterações nos extremos climáticos 

(MARENGO, 2006a). Segundo resultados encontrados por Marengo et al. (2013), os 

eventos climáticos extremos podem se agravar com padrões anômalos da temperatura 

da superfície do mar e da circulação atmosférica. E os indicativos para essas alterações 

circundam a variabilidade natural do clima, uso da terra (desmatamento e urbanização), 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809511003619


12 
 

aquecimento global, aumento da concentração de gases do efeito estufa e aerossóis na 

atmosfera (MARENGO, 2006b).  

Muitos estudos têm sido realizados focando nas mudanças climáticas e nas 

interferências observadas. Ao mesmo tempo, deveriam avançar pesquisas também 

relacionadas com a variabilidade natural do clima, com o objetivo de entender 

primeiramente o seu comportamento habitual. Entender a variabilidade climática natural 

é de fundamental importância para todas as análises futuras e todas as correlações 

necessárias. 

 

1.1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.1 Atmosfera 

Tendo em vista que a atmosfera é uma mistura de vários gases e que dependendo 

de características físicas podem sofrer alterações, podemos indicar a equação 1, como 

sendo a equação de estado da atmosfera (BARRY e CHORLEY, 2013). 

 

                

 

Sendo P a pressão atmosférica, R a constante do ar seco (287 J/kgK),   a 

densidade e T a temperatura. 

Ou seguindo a Lei da Dalton, para atmosfera úmida (Equação 2) (MARSHALL 

e PLUMB, 2007), 

 

            (2) 

 

Sendo p a pressão de mistura,    pressão parcial do ar seco e por fim, e a 

pressão do vapor de água. Mas como     , podemos simplificar para a seguinte 

forma,       . 

De maneira geral, a umidade presente na atmosfera pode ser analisada e 

quantificada de diversas formas. Além disso, representa um dos constituintes relevantes 

para a compreensão e acompanhamento de diversos processos físicos que ocorrem na 

atmosfera. Outra variável que podemos indicar para analisar a umidade atmosférica é a 

evaporação. Através dela podemos representar o ato de converter a substância do estado 
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líquido ou sólido para vapor (BRUTSAERT, 1982), e assim quantificar a umidade 

atmosférica. 

Observando os centros de altas e baixas pressões existentes na atmosfera, eles 

também podem inferir o conteúdo de umidade para a mesma. Por exemplo, centros de 

alta pressão sobre o globo, os quais possuem uma circulação anticiclonica no 

Hemisfério Sul (HS), trazendo o ar menos úmido da alta para a baixa troposfera. Da 

mesma forma que, centros de baixa pressão com circulação ciclônica no HS, trazem 

todo o ar mais úmido da baixa para a alta troposfera, favorecendo a formação de nuvens 

e deixando a atmosfera instável e mais úmida. 

A temperatura do ponto de orvalho (Td), também está relacionada com a 

umidade, visto que através dela podemos indicar, sob uma determinada pressão, a 

temperatura da condensação do ar. Em outras palavras, inferir a umidade atmosférica. 

Sendo assim, quando analisamos a diferença entre da temperatura do ar e a temperatura 

do ponto de orvalho, podemos indicar que quanto maior a diferença entre elas, isso 

representa um ambiente mais seco, e quanto menor a diferença, isso representa um 

ambiente mais úmido. 

Quanto à circulação geral da atmosfera, ela transporta umidade para manter o 

balanço de umidade necessário em uma determinada região nos planos: zonal (leste-

oeste), meridional (norte-sul) e vertical. Essa umidade é transportada pelos sistemas 

globais de ventos de oeste das latitudes médias para as latitudes altas e pelos sistemas de 

ventos alísios de leste para a região equatorial. É importante ressaltar também as trocas 

significativas de umidade entre os hemisférios, variando sazonalmente (BARRY e 

CHORLEY, 2013). 

Com relação ao transporte zonal, esse fluxo de umidade reflete a circulação geral 

na baixa atmosfera, desde que a umidade específica atue diretamente com o campo do 

vento. O padrão desse transporte compõe de um escoamento médio, ou seja, ventos de 

oeste em latitudes médias e ventos de leste na área tropical. Já para o transporte 

meridional, os fluxos de umidade desempenham um importante papel na manutenção do 

equilíbrio global da água, bem como na energia atmosférica. O fluxo meridional de 

umidade sobre latitudes médias varia consideravelmente com as estações do ano, mas é 

predominantemente em direção aos polos, ao longo do ano. E por fim, o transporte 

vertical de vapor de água na atmosfera, o qual desempenha um papel bastante 

importante no ciclo hidrológico, uma vez que une os ramos terrestres e atmosféricos 

(PEIXOTO e OORT, 1992). No transporte vertical é onde estão inseridas as células de 



14 
 

circulação de Walker (circulação zonal), Hadley (circulação meridional), Ferrell 

(circulação meridional) e a célula polar (circulação meridional). Por isso, segundo 

Cavalcanti et al. (2009), em uma mesma latitude, existem diferentes condições 

climáticas. 

Considerando todo o globo terrestre, alguns dos eventos atmosféricos precisam 

ser analisados quando se trata sobre o assunto da umidade sobre o continente. Sistemas 

de monções sobre os continentes, por exemplo, fazem parte da circulação atmosférica 

da região tropical e subtropical, tem relação direta com a variabilidade da precipitação. 

Dessa forma, é característico por se desenvolver sobre regiões continentais de baixas 

latitudes em resposta a mudanças sazonais no contrate térmico entre o continente e as 

regiões adjacentes (GARCIA, 2010).  O Sistema de Monção da América do Sul (em 

inglês, SASM), apesar de ter características diferentes dos que ocorrem sobre o leste da 

Ásia e sobre a Índia, também é definido como um sistema monçônico, pelo seu 

contraste sazonal de precipitação (RAO et al., 1996; ZHOU e LAU, 1998; GAN et al., 

2004; GRIMM et al., 2005 apud GARCIA, 2010). Em um trabalho realizado por Zhou e 

Lau (1998), foi identificado que a existência da monção está diretamente ligada aos 

ventos sobre o Atlântico Equatorial. Quando o fenômeno ENOS (El Niño-Oscilação 

Sul) está atuando sobre o Pacífico Equatorial, é observada uma grande influência, 

também em relação à umidade, sobre a América do Sul. 

Uma das contribuições para o fluxo de umidade, o qual influencia a América do 

Sul é o Oceano Atlântico (MARENGO, 2006a). Nele está localizada a Alta Subtropical 

do Atlântico Sul (ASAS), na costa oriental da América do Sul, exercendo uma 

influência decisiva sobre o tempo e o clima no Brasil e contribuindo com o aporte de 

umidade para o continente (BASTOS e FERREIRA, 2000). No inverno a ASAS tende a 

se aproximar mais do continente do que no verão, influenciando assim no transporte de 

umidade para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Já no verão, mesmo estando mais 

bem configurada do que no inverno, ela se encontra mais deslocada para o oceano. 

Dessa forma não influenciando tanto as condições atmosféricas sobre o continente.  

Com o fluxo de umidade vindo de leste para a América do Sul, a Cordilheira dos 

Andes exerce o papel simultâneo de bloqueio e acelerador para esse fluxo, pois aumenta 

a velocidade de circulação dos jatos e os desviam para o sul (CAVALCANTI et al., 

2009). Esse transporte a leste da Cordilheira dos Andes, no sentido norte-sul do 

América do Sul, recebe o nome de Jatos de Baixos Níveis (JBN). Para a América do 

Sul, o JBN faz o transporte de umidade e calor da região Amazônica para a Bacia do 
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Prata, podendo assim influenciar nas condições de tempo severo para a região de saída 

do jato (Cavalcanti et al., 2009). Apesar de serem observados em boa parte do ano, os 

JBN ocorrem com maior frequencia durante o verão austral (dezembro, janeiro e 

fevereiro). Segundo análises realizadas por Marengo et al. (2004) foram observados que 

em cidades localizadas a norte de 20°S, os eventos de JBN acontecem mais no verão, 

considerando também um maior transporte de umidade da Amazônia para a Bacia do 

Prata nessa estação. Em contrapartida, cidades ao sul de 20°S, embora continuem com 

JBN no verão, as maiores frequências ocorrem no outono e inverno, período em que o 

transporte de umidade é pela Alta Subtropical do Atlântico Sul (já que a mesma está 

mais próxima e com mais interferência sobre o continente) (MARENGO et al., 2004).   

Complementando a ação dos JBN, existem também os “Rios voadores”, os quais 

representam efetivamente o transporte de umidade através dos JBN. Segundo estudos 

recentes, mas ainda não confirmados, a quantidade de água transportada poderia ser da 

mesma ordem de grandeza da vazão do Rio Amazonas (200.000 m³/s). Mesmo assim, a 

quantidade de água transportada é influenciada pela localização da Zona de 

Convergência Intertropical - ZCIT (SALATI et al., 1979 apud CAVALCANTI et al., 

2009). A ZCIT é uma banda de nebulosidade que ocorre na faixa equatorial, pela 

confluência dos ventos alísios, vindos tanto Hemisfério Norte quanto Hemisfério Sul. 

Com relação a sua posição, ela se altera sazonalmente, correspondendo ao verão 

hemisférico. Este é o sistema responsável pelo regime de precipitação na região 

Nordeste do Brasil, considerando o transporte de ar quente e úmido da zona de 

convergência para altos níveis da atmosfera (CAVALCANTI et al., 2009). 

Na América do Sul existem dois sistemas atuantes que são facilmente 

confundidos, a Baixa do Chaco (BCH) e a Baixa do Noroeste Argentino (BNAO). 

Segundo Seluchi e Saulo (2012), elas possuem uma localização próxima e 

características semelhantes. Mesmo assim, a BCH é vista em uma atmosfera mais 

instável, com maior conteúdo de umidade e influenciada por precipitações abundantes, 

tendo assim uma menor variabilidade diurna na pressão e na temperatura. Já com 

relação à BNOA, esta se desenvolve em uma região de atmosfera mais instável, é mais 

influenciada pela atividade transiente (devido a sua localização) e possui uma maior 

variabilidade diária de pressão, temperatura e umidade.  

Analisando a atmosfera verticalmente, podemos inferir a atuação da BCH com a 

Alta da Bolívia (AB). A AB é uma circulação anticiclônica de alta troposfera, localizada 

sobre a região da Bolívia. Segundo Cavalcanti et al. (2009) a AB está associada com o 
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aquecimento continental e o escoamento de baixos níveis, contribuindo para as chuvas 

de diversas regiões do Brasil no verão. 

A região centro-sul da América do Sul é considerada uma das regiões do mundo 

mais favoráveis para tempestades severas (VELASCO e FRITSCH, 1987; LAING e 

FRITSCH, 1996; ZIPSER et al., 2006; CECIL et al., 2010). Com a atuação de 

diferentes fenômenos e o aporte de umidade e calor pela atuação dos JBN, nesta região 

também ocorre o desenvolvimentos dos Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM). 

Os SCM são tempestades convectivas que podem ocorrer de maneira isolada ou 

agrupada, e segundo Cavalcanti et al. (2009) eles são responsáveis pela maior parte da 

precipitação nos trópicos e em várias localidades, durante a estação quente. 

 

 

1.1.2 Oceano  

O oceano é um dos principais componentes do ciclo hidrológico da Terra 

(BOYER et al., 2007), e também um dos principais constituintes do sistema climático, o 

qual o interfere diretamente (RAHMSTORF, 2002). 

Segundo Marshall e Plumb (2007), a equação de estado para a água de mar é 

(Equação 3): 

 

                 

 

Sendo,   a densidade,   a temperatura,   a salinidade e   a pressão. 

De uma forma bem ampla, a circulação dos oceanos é composta pela 

componente do vento (horizontal) e pela componente termohalina (vertical). A 

circulação pelo vento é dominada pelas correntes de superfície, já a circulação profunda 

pela circulação termohalina, sendo ela pela diferença de densidade. Sendo assim, 

considerando o papel importante da circulação dos oceanos (equilíbrio térmico do 

planeta), ao longo do globo existem diversas correntes com características bastante 

individuais. Focando no Hemisfério Sul, mais especificamente no Oceano Atlântico, 

podemos indicar a circulação de diversas correntes, tanto superficiais quanto profundas. 

A circulação superficial no Oceano Atlântico Sul engloba um Giro Subtropical 

(GS) anticiclônico centrado em latitudes próximas a 36°S, estendendo-se 

aproximadamente entre 23°S e 46°S (NÚÑEZ-RIBONI et al., 2005 apud MOURA et 

al., 2011). Na porção central no giro, em águas da camada superior a profundidade 
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alcança entre 500 m e 1000 m (PETERSON e STRAMMA, 1991 apud MOURA et al., 

2011). O GS é formado pela interação de diversas correntes oceânicas, sendo elas: 

Corrente Sul Equatorial (CSE), Corrente do Brasil (CB), Corrente Sul Atlântica (CSA) 

e Corrente de Benguela (CBg) (STRAMMA e ENGLAND, 1999; STRAMMA e 

PETERSON, 1990; REID et al., 1977 apud MOURA et al., 2011). 

Focando somente da costa do Brasil, nos temos a Corrente do Brasil (CB) que é 

uma corrente quente e mais salina (SOPPA et al., 2011), de contorno oeste, associada ao 

Giro Subtropical do Atlântico Sul (CIRANO et al., 2006). Ela se origina da bifurcação 

do ramo sul da Corrente Sul Equatorial (CSE), ao sul de 10°S, e flui para sul, 

bordejando o continente sul-americano até a região da Convergência Subtropical. Está 

localizada entre 33-38°S, onde forma a confluência com a Corrente das Malvinas e se 

afasta da costa (SILVEIRA et al., 2000). A CB, quando comparada às outras correntes 

de contorno oeste, é uma corrente rasa (TOMCZAK & GODFREY, 1994 apud 

CIRANO et al., 2006) e fraca (SILVEIRA, 2000).  

A Corrente das Malvinas (CM) é originada da Corrente Circumpolar Antártica 

(CCA) a qual flui de sul para norte, transportando águas mais frias e menos salinas ao 

longo da costa argentina (MOURA, 2011).  

Na porção sudoeste do Oceano Atlântico, onde a CB gira para a direção leste 

após se encontrar com a Corrente das Malvinas, existe uma região de forte variabilidade 

de mesoescala caracterizada pela frente oceanográfica conhecida como Confluência 

Brasil-Malvinas (CBM) (MOURA et al., 2011). Algumas observações in situ sobre a 

CBM revelam que, a presença de uma circulação anticiclônica em torno dessa área 

modifica localmente o padrão de circulação do GS (SARACENO et al., 2009 apud 

MOURA et al., 2011). Segundo Moura (2011) na porção sul do GS, a dinâmica da 

Corrente Sul Atlântica é modulada pela variabilidade de mesoescala imposta pela 

presença da Frente Subtropical (PETERSON e STRAMMA, 1991 apud MOURA et al., 

2011) e por processos de interação oceano-atmosfera. A Frente Subtropical é 

identificada como uma região de forte descontinuidade na temperatura superficial na 

maior parte do Atlântico Sul (NETTO JUNIOR, 2008). 

 De acordo com os resultados de Lentini et al. (2000), o ciclo anual da TSM na 

região da CBM é bem definido, com máximas e mínimas observadas ao longo de seis 

meses, equiparando um padrão tipicamente de médias latitudes. Mesmo assim, um 

tempo de aproximadamente 3 meses seria compatível com a escala temporal de um 

transporte de sul para norte das anomalias da TSM, para a região (LENTINI ET AL., 
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2001 apud SOPPA et al., 2011). Ainda sobre as anomalias de TSM, posteriormente a 

análises realizadas em diferentes regiões da CBM, conclui-se que o sinal da anomalia da 

TSM de uma região mais ao sul para outra mais ao norte antecedeu 14 meses (SOPPA 

et al., 2011).  

O oceano Atlântico Tropical tem um papel fundamental na variabilidade do 

tempo e do clima na América do Sul, em regiões a leste da Cordilheira dos Andes 

(MARENGO, 2006b). Estudos relacionando a variabilidade interanual e interdecadal da 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), determinaram que a mesma esta 

diretamente associada com anomalias negativas da temperatura da superfície do mar 

(TSM) no Oceano Atlântico Sul (Robert e Mechoso, 2000 apud Chaves, 2011). O 

processo associado é com a nebulosidade, ou seja, com uma menor intensidade de 

radiação de onda curta que incide no oceano, as anomalias negativas de TSM são 

intensificadas (Robert e Mechoso, 2000 apud Chaves, 2011). Segundo Rao et al. (1996), 

a ZCAS exerce uma grande influência em relação à umidade sobre a América do Sul.  

Outra influência relacionada é com relação ao aumento da TSM. Dessa forma, 

aumentando assim a evaporação dos oceanos e consequentemente aumentando também 

a salinidade (YU, 2007). Esse aumento da evaporação combinado com a ação dos 

ventos pode ou não contribuir com o aporte de umidade em uma determinada região. 
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OBJETIVO 

 O objetivo do presente trabalho foi analisar a variabilidade da umidade 

atmosférica na América do Sul e de seus valores extremos e as relações com a TSM nos 

oceanos adjacentes.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar as regiões da AS com alterações significativas na umidade e na 

evaporação; 

 Determinar os eventos extremos de umidade e evaporação na AS; 

 Calcular a tendência nos eventos extremos; 

 Identificar as regiões da AS com alterações significativas nos extremos de 

umidade e de evaporação 

 Investigar o papel da TSM nos extremos de umidade e de evaporação sobre a 

AS 

 

 O trabalho foi desenvolvido e separado por capítulos. No capítulo 2, os dados 

utilizados foram descritos. No capítulo 3, compreende a climatologia das variáveis 

analisadas para todo o globo. No capítulo 4, tendências associadas à umidade na 

América do Sul. No capítulo 5, extremos climáticos associados à umidade na América 

do Sul. Capítulo 6, variabilidade da umidade para a região centro-sul da América do 

Sul. E por fim, o capítulo 7, as conclusões. 
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CAPÍTULO 2 – DESCRIÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS 

 

 O presente trabalho utilizou dados de reanálises. Os dados de reanálises 

consistem da combinação de um modelo de previsão e um sistema de assimilação de 

dados. A assimilação combina as informações disponíveis (dados de estações 

meteorológicas, satélites, bóias, etc.) com o modelo de previsão e gera as reanálises. 

As reanálises atmosféricas utilizadas neste estudo foram as do ERA-INTERIM 

(DEE et al., 2011) do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

(ECMWF). Os dados utilizados possuem resolução de 0,75° x 0,75° e as variáveis 

analisadas foram pressão ao nível do mar e pressão em superfície, evaporação, 

temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho a 2 metros e vento zonal e 

meridional a 10 metros. 

A umidade específica (q) foi calculada a partir da pressão de vapor (e) (adaptado 

de PEIXOTO e OORT, 1992) (Equação 4): 

 

     
 

        
  (4) 

 

Sendo q a umidade específica, ε (épson) a constante 0,622 e p a pressão em 

superfície. 

Para o fluxo de umidade foram utilizadas a umidade específica, anteriormente 

calculada e o vento, disponíveis no ECMWF, a partir da equação 5 (adaptado de MIN e 

SCHUBERTY, 1997). 

 

         (5) 

 

Sendo q a umidade específica, v o vetor do vento. 

 Os dados de salinidade utilizados no estudo foram obtidos das reanálises 

oceânicas ORAS4 (Ocean Reanalysis System 4) (BALMASEDA et al., 2013), com 

resolução horizontal de 1° x 1° e somente para o nível vertical de 5 metros. 

 Os dados da temperatura da superfície do mar (TSM) foram obtidos junto ao 

MetOffice Hadley Centre, pelo HADISST. As temperaturas utilizadas nesse trabalho 

fazem parte de uma combinação única de interpolação com superposição de 



21 
 

observações em grade, através de dados mensais e globais (RAYNER, 2003). Os dados 

possuem resolução horizontal de 1° x 1°.  

 O período de análise do presente trabalho foi de 1980 a 2009, compreendendo 

um período de 30 anos de dados. 
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CAPÍTULO 3 - CLIMATOLOGIA 

 

 Para obter-se a climatologia das variáveis de interesse, foram calculadas as 

médias anuais para o período dos 30 anos de dados (1980 a 2009). 

 3.1 RESULTADOS 

 

 A climatologia da pressão ao nível do mar, figura 1, apresentou valores de 982 a 

1017,2 hPa. É possível observar a representação adequada dos centros de alta pressão, 

sobre a Pacífico, Atlântico, Índico e continente asiático. Os valores mais baixos da 

pressão ao nível do mar, são observados no entorno da Antártica. 

 Sobre o continente sul-americano observamos os valores mais baixos para a 

região a noroeste, norte e centro  e a região da Cordilheira dos Andes com os valores 

mais altos da pressão ao nível do mar. Sobre o Atlântico Sul, observamos a 

representação da Alta Subtropical do Atlântico Sul, a qual segundo diversos autores, 

representa uma grande contribuição para o aporte de umidade na América do Sul 

(BASTOS e FERREIRA, 2000; ITO e AMBRIZZI, 2000; DEGOLA, 2013).  

 
Figura 1. Climatologia da pressão ao nível do mar (hPa) no período de 1980 a 2009. 
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 Analisando a climatologia da evaporação (Figura 2), os maiores valores foram 

observados na região  tropical, mais especificamente algumas regiões sobre os oceanos. 

Para o oceano Índico, grande parte observou-se valores altos, com uma região maior 

mais ao norte do Hemisfério Sul. Por fim, para o Atlântico Norte, toda a costa leste dos 

Estados Unidos e região do Golfo do México, os maiores valores de evaporação foram 

encontrados. Os menores valores se concentraram nas regiões dos polos e por grande 

parte dos continentes desertícos ao redor do mundo. 

 Para a América do Sul, foi observado maiores valores para a região norte e os 

menores valores ao longo de toda a costa oeste, região da Cordilheira dos Andes, e ao 

sul do continente. Em relação aos oceanos adjacentes, a região a norte e a leste da 

América do Sul, apresentaram altos valores para a evaporação. Ainda no Atlântico Sul 

foi observado o gradiente da evaporação, com os maiores valores próximos a região 

equatorial e em diminuição em sentido aos polos.  

 Os valores e as regiões para evaporação encontrados no presente trabalho, estão 

em concordância com outros autores (BAUMGARTNER e REICHEL, 1975 apud 

PEIXOTO e OORT, 1992; BÉRANGER et al., 2000). 

 
Figura 2. Climatologia da evaporação (cm) no período de 1980 a 2009. 
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 A figura 3 representa a climatologia para a temperatura do ponto de orvalho 

(Td), com valores variando de -45 a 25°C. Os maiores valores encontrados foram na 

região tropical, apresentando um gradiente meridional de Td. Os menores valores 

ficaram localizados na região da Antártica, na Groelândia e na região do Ártico. 

 Para a América do Sul, os maiores valores foram encontrados na região norte, 

região da floresta Amazônica, e os menores valores para a região oeste, área da 

Cordilheira dos Andes. 

 
Figura 3. Climatologia da temperatura do ponto de orvalho (°C) no período de 1980 a 2009. 

 

 A climatologia para a diferença entre a temperatura do ar com a temperatura do 

ponto de orvalho foi apresentada na figura 4, com valores de -3 a 19,44°C. Esta análise 

foi realizada como referência na umidade atmosférica, um maior o valor da diferença 

indica um ambiente mais seco e um menor valor de diferença, indica um ambiente mais 

úmido. Observamos os maiores valores sobre os continentes, mais especificamente nas 

regiões desérticas, representando uma maior temperatura do ar, indicando um ambiente 

mais seco. Ao longo dos oceanos, e sobre as regiões polares observamos os menores 

valores. 

 Para a América do Sul, temos os maiores valores para a região ao longo da 

Cordilheira dos Andes, seguindo para a região nordeste e central do continente. Os 
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menores valores foram observados sobre grande parte da região norte do continente, 

indicando um ambiente mais úmido. 

 

Figura 4. Climatologia da diferença entre temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho (°C) no 

período de 1980 a 2009. 

 

 A climatologia, do período de 1980 a 2009, para a umidade específica 

superficial (Figura 5) apresentou valores de 0 a 19,8 g/kg. 

 Os maiores valores ficaram localizados na região equatorial. Esses maiores 

valores (ambiente mais seco) foram observados em toda a extensão do Oceano Pacífico, 

inclusive indicando índices ainda maiores para a região centro-oeste do Pacífico, 

Atlântico e Índico. Sobre os continentes dessas regiões também se observa os maiores 

valores, no caso para países da América central, a região central da África e alguns 

países ao sul da Ásia e norte da Oceania. Os menores valores (ambiente mais úmido) 

ficaram restritos a regiões próximas aos polos e alguns pontos sobre os continentes, 

norte e oeste da América do Norte, norte e sul da África, grande parte da região leste e 

central da Ásia e a área central da Austrália. 
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 Para a América do Sul, os maiores valores foram localizados sobre a região 

norte, cujo gradiente meridional de umidade específica aponta para o norte. Já os 

menores valores, ficaram restritos a região a oeste, área da Cordilheira dos Andes. 

 Os valores encontrados para umidade específica estão de acordo com Peixoto e 

Oort (1992). 

 

Figura 5. Climatologia da umidade específica (g/kg) no período de 1980 a 2009. 

 

 A climatologia para o fluxo de umidade foi apresentada na figura 6, obtendo 

valores de 0 a 130 g/kg m/s e a média dos vetores apresentados 72 g/kg m/s. 

 Os maiores valores foram observados para a região equatorial para ambos os 

hemisférios, sobre os oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Valores mais inferiores do 

fluxo de umidade foram localizados sobre as regiões a norte e a sul dos oceanos já 

citados acima, seguido de valores ainda mais inferiores para as regiões dos polos. 

 Para a região da América do Sul foi observado somente para a região nordeste 

alguns valores de maior destaque, com relação ao continente como um todo. 

 É válido destacar que os vetores do vento, para o fluxo de umidade estão 

representando adequadamente o papel dos ventos alísios no transporte de umidade sobre 

o globo.  
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Figura 6. Climatologia da magnitude do fluxo de umidade (g/kg m/s) no período de 1980 a 2009. 

 

 A climatologia para a temperatura da superfície do mar (TSM) foi apresentada 

na figura 7 e apresenta valores de -2 a 28°C para todo o globo. 

 Os maiores valores para a TSM foram encontrados nas regiões equatoriais de 

todos os oceanos. É possível destacar também, o gradiente da temperatura que ocorre 

em ambos os hemisférios, entre as latitudes de 30 e 60°. Nos pólos estão localizados os 

menores valores para a temperatura da superfície do mar. 

 Para o entorno da América do Sul, os valores mais altos foram localizados nas 

regiões a norte e nordeste. E como já citado acima, o gradiente da temperatura da 

superfície do mar pode ser observado ao longo de toda a costa leste da América do Sul. 

É válido destacar que as regiões onde a TSM apresenta seus maiores valores, coincidem 

com as regiões de maior evaporação. E com a ação dos ventos alísios, essas regiões 

fazem com que a América do Sul receba um maior aporte de umidade, diferentemente 

da costa oeste, onde se localizam as TSM mais baixas. 
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Figura 7. Climatologia da temperatura da superfície do mar (°C) no período de 1980 a 2009. 

 

 Por meio das climatologias apresentadas nesta etapa deste estudo foi possível 

observar a variabilidade espacial das variáveis analisadas e como estas podem ser 

utilizadas no entendimento da variabilidade da umidade sobre a América do Sul. Neste 

contexto, destaca-se que os maiores valores de umidade específica na América do Sul 

ocorrem em regiões onde a TSM adjacente é mais alta, o que explica em parte os 

máximos de evaporação. Por outro lado, verificou-se também a importância dos ventos 

alísios no transporte de umidade para a América do Sul.  
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CAPÍTULO 4 - TENDÊNCIAS ASSOCIADAS À UMIDADE NA AMÉRICA DO 

SUL 

 

 A tendência dos dados foi obtida baseada na metodologia adotada por YANG e 

WANG (2009) com nível de confiança de 90% (fórmulas de 6 a 11). Com utilização da 

tendência linear e do teste t-student, representando as áreas estatisticamente 

significativas com o contorno em preto, nas figuras. 

 A reta de regressão linear para uma amostra aleatória y (x) pode ser representada 

como       . Aqui, x é a variável independente e y é a variável dependente. Sendo 

assim, introduzimos Sxx e Syy como os desvios de X e Y, respectivamente, e Sxy como 

a covariância de X e Y como:  

        
           (6) 

        
           (7) 

        
                 (8) 

 

 A inclinação (isto é, a tendência linear) pode ser calculada pela fórmula    

        de acordo com o método dos mínimos quadrados. 

A significância da tendência linear pode ser testada da seguinte maneira.  

 1) Soma de quadrados dos erros é calculado como             . Se a 

variância do termo de erro é denotado por   , em seguida, de uma estimativa de 

   
  

       pode ser dada por   . 

 2) A estatística de teste é definida como a seguinte: 

   
     

       
 (9) 

 

 Sendo    dada. 

Para duas hipóteses         e         . Sob o nível significante α, a região 

de rejeição para    é:  

  

  
       

 
      (10) 

 

 Portanto, (1 - α) o intervalo de confiança para a inclinação (tendência linear) é a 

seguinte:  
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 (11) 

 

3.2 RESULTADOS 

 Na figura 8, observamos a tendência da pressão ao nível do mar (PNM), ao 

longo do período, representando valores de -1,5 a 2,9 hPa para todo os 30 anos de 

análise (coeficiente angular multiplicado por 30). As áreas que indicaram um aumento 

da PNM foi na região a norte e sul do Oceano Pacífico. Quanto a área ao sul do Oceano 

Atlântico, está apresentou um aumento estatisticamente significativo da PNM. Do ponto 

de vista climatológico, estas duas regiões fazem parte da trajetória de ciclones 

extratropicais (MENDES et al., 2009). No entanto, estes resultados mostraram que 

houve um aumento significativo da PNM nos 30 anos analisados. Outros estudos são 

necessários para verificar se houve alguma alteração na posição, intensidade ou 

frequência de ciclones extratropicais naquelas regiões nos últimos 30 anos. 

 

Figura 8. Tendência da pressão ao nível do mar (hPa), nível de confiança de 90%. 

 

 A tendência da temperatura do ponto de orvalho para os anos de análise, 

representada pela figura 9, obteve valores da ordem de -5 a 2,7°C ao longo dos 30 anos. 

 Os maiores valores para a tendência da temperatura do ponto de orvalho foram 

localizados em algumas regiões da América do Norte e Europa. Ainda sobre o 

continente, regiões a oeste e sul da África e Antártica também apresentaram a tendência 

de aumento desta temperatura. Sobre os oceanos, grande parte do Atlântico Norte e 

parte do Índico, também indicaram o aumento. Quanto às áreas estatisticamente 
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significativas, as regiões que apresentaram tendência de diminuição desta temperatura, 

sobre os continentes, foram as regiões: oeste da América do Norte, centro da África e 

Antártica e sobre os oceanos, algumas regiões sobre o oceano austral. 

 Com relação à América do Sul, a região norte apresentou áreas com tendência 

estatisticamente significativa de aumento, seguindo também para a área oceânica a norte 

e a nordeste da América do Sul. Os valores com tendência de diminuição da 

temperatura do ponto de orvalho ficaram concentrados em grande parte da região oeste 

e centro-sul do continente. 

 

Figura 9. Tendência da temperatura do ponto de orvalho (°C), nível de confiança de 90%. 

 

 Com relação à tendência da diferença entre a temperatura do ar com a 

temperatura do ponto de orvalho, os valores ficaram de -4 a 3°C ao longo dos 30 anos 

(Figura 10). As áreas estatisticamente significativas de aumento da temperatura do ar, 

com maior destaque, foram observadas sobre as regiões oeste da América do Norte, 

norte e centro da África e sul da Europa, indicando que o ambiente se tornou mais seco 

ao longo dos anos. Sobre os oceanos, a região centro e sul do Pacífico, central do 

Atlântico Norte e do Índico. Quanto aos valores negativos, considerando que o 

ambiente se tornou mais úmido, foram observados sobre a região oeste e sul da África.

 Para a América do Sul, sobre o continente as áreas estatisticamente significativas 

que mostraram diminuição da umidade (valores positivos), ficaram localizadas sobre 

grande parte das regiões nordeste, centro, oeste e sul de todo o continente. E relação ao 

oceano, o mesmo também apresentou áreas estatisticamente significativas de 
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diminuição da umidade ao longo de toda a costa norte e leste da América do Sul. E 

também, uma pequena área a nordeste, próximo a costa da África, apresentou 

tendências estatisticamente significativas de aumento da umidade (valores negativos) ao 

longo dos anos de análise. 

 

Figura 10. Tendência da diferença entre temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho (°C), nível 

de confiança de 90%. 

 

 Quanto à tendência da umidade específica, as áreas estatisticamente 

significativas foram representadas pelo contorno em preto na Figura 11. Os valores 

ficaram de -3 a 1,4 g/kg, para toda a extensão global, ao longo dos 30 anos. 

As áreas estatisticamente significativas de aumento da umidade específica ao 

longo dos anos foram localizadas em grande parte do Atlântico Norte, região a leste da 

América do Norte e as regiões oeste e sul da África. Já as áreas com tendências 

significativas negativas, que representam a diminuição da umidade específica, foram 

localizadas sobre o Pacífico leste central e extremo sul, área a oeste da América do 

Norte, região central e leste da África. 

Para a região da América do Sul, uma área a noroeste apresentou tendências 

estatisticamente significativas de aumento da umidade específica para o período 

analisado. Mesmo assim, grande parte da região central e sul, como também alguns 

pontos sobre o Atlântico Sul, apresentaram tendências estatisticamente significativas de 

diminuição da umidade específica ao longo dos anos. 
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Figura 11. Tendência da umidade específica (g/kg), nível de confiança de 90%. 

  

 Quanto à tendência do fluxo de umidade, representada pela figura 12, os valores 

encontrados ficaram entre -22 e 39,34 g/kg m/s e a média dos vetores 23 g/kg m/s. 

 As áreas com as maiores tendências estatisticamente significativas de aumento 

do fluxo de umidade para todo o globo ficaram localizadas sobre as áreas equatoriais 

dos oceanos, mais especificamente sobre a região oeste-central do Oceano Pacífico, 

seguido pelo Atlântico e Índico. Com a respectiva figura é possível analisar também a 

direção dos vetores com tendência significativa de aumento para algumas regiões do 

globo. Os valores mais inferiores, os quais apresentaram tendência significativa de 

diminuição do fluxo de umidade, ficaram restritos a áreas a oeste da Índia. Outros 

pontos isolados foram observados a sudoeste do continente australiano e também em 

um ponto a noroeste do Pacífico. 

 Com relação à América do Sul as áreas estatisticamente significativas de 

aumento do fluxo de umidade foram vistas sobre a região nordeste e sudeste do 

continente. Em contrapartida, pontos específicos na região central e sul do continente 

apresentaram tendência significativa de diminuição do fluxo de umidade ao longo do 

período de análise. Sobre o Atlântico Sul, grade parte da região norte, toda a região do 

Atlântico central foi observado áreas estatisticamente significativas de aumento para o 

fluxo de umidade. Em específico, a região central do Atlântico sul, apresentou um ponto 

isolado com tendência estatisticamente significativa de diminuição do fluxo de umidade 

ao longo dos anos. 
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Figura 12. Tendência da magnitude do fluxo de umidade (g/kg m/s), nível de confiança de 90%. 

 

 Com tendência da evaporação (Figura 13), com nível de confiança de 90%, 

observou-se grandes áreas com tendência estatisticamente significativas de aumento da 

evaporação ao longo do período de análise. O limites para tendência da evaporação se 

concentraram de -60 a 50 cm, por todo o globo. 

 As áreas com tendência estatisticamente significativas de aumento da 

evaporação, se concentraram sobre a região centro e sul do Oceano Pacífico, região 

central do Oceano Índico. Para o Oceano Atlântico, toda a costa leste do Canadá e 

também alguns pontos na região central do Atlântico Norte. Em relação aos continentes, 

a grande maioria mostraram áreas com tendencia estatisticamente significativas de 

diminuição da evaporação ao longo dos anos, com exceção da região central e sul da 

África e alguns pontos do continente asiático. 

 Com relação a América do Sul, sobre o continente as áreas com tendência 

estatiticamente significativas foram de diminuição da evaporação, ao longo dos ano, nas 

regiões noroeste e centro-sul. Com relação ao oceanos adjacentes, toda a costa a norte e 

leste do continente, mostraram áreas com tendencia estatisticamente significativas de 

aumento da evaporação.  Seguindo para a região mais central do Atlântico Sul, observa-

se que a região de entorno da posição média climatológica da Alta Subtropical do 

Atlântico Sul, também apresenta tendência de aumento da evaporação. 
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Figura 13. Tendência da evaporação (cm), nível de confiança de 90%. 

 

 A figura 14 destacou as áreas com tendências estatisticamente significativas para 

aumento e diminuição da temperatura da superfície do mar, variando de -1 a 0,65°C. 

 As áreas com tendências significativas de aumento da temperatura da superfície 

do mar foram observadas ao longo do Pacífico leste central, com também algumas áreas 

a noroeste, norte, nordeste e sudeste, sobre a região central e sudeste do Atlântico Norte, 

alguns pontos sobre o mar da Groelândia e sobre a região a sudoeste e sudeste do 

Índico. Os menores valores foram localizados na região central do Atlântico Norte. 

 Para a área do Atlântico Sul, uma grande área no centro e pontos a sudeste foram 

observados tendências estatisticamente significativas de aumento da temperatura da 

superfície do mar. Com relação aos valores negativos, uma região a sudoeste foi 

observada algumas áreas com tendências significativas de diminuição da temperatura da 

superfície do mar para os anos de análise. 
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Figura 14. Tendência da temperatura da superfície do mar (°C), nível de confiança de 90%. 

  

Com relação à tendência da salinidade para todo o período de análise (Figura 

15), esta foi apresentada para fins de comparação e complementação das análises para a 

evaporação. As regiões a sul e a sudeste da América do Norte e também pontos a norte, 

centro e sudeste do Atlântico Norte, apresentaram tendências estatisticamente 

significativas de aumento da salinidade para os anos de análise. Quanto aos valores 

negativos, pontos a nordeste, sudeste e sul do Pacífico, e por fim, centro e sudeste do 

Índico, apresentaram tendências significativas para diminuição da salinidade. 

 Para a região do Atlântico Sul, algumas regiões a norte e pontos a sul, 

mostraram tendências significativas de diminuição da salinidade e áreas a leste e centro 

com tendências significativas de aumento da salinidade. Área esta mais central do 

Atlântico Sul, com tendências significativas de aumento da salinidade, foi à mesma área 

representada pela posição média climatológica da Alta Subtropical do Atlântico Sul. 
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Figura 15. Tendência da salinidade, nível de confiança de 90%. 

 

 Posteriormente a análise das tendências, foi realizado o teste das diferenças 

médias entre os períodos, de 2009 a 1995 – 1994 a 1989. Esse teste não foi apresentado 

no presente trabalho, mas apresentou resultados que corroboraram com os encontrados 

em outras análises. Para todas as variáveis estudadas no presente trabalho, o período que 

merece maior destaque é o de 1995 a 2009, o qual independente da variável, apresentou 

maior redução da umidade atmosférica.  
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CAPÍTULO 5 - EXTREMOS CLIMÁTICOS ASSOCIADOS À UMIDADE NA 

AMÉRICA DO SUL 

 

 Os extremos foram definidos utilizando o critério dos percentis de 10% (p10) e 

90% (p90), a partir da distribuição das variáveis utilizadas neste estudo. Representando 

o p10, os extremos secos e o p90, os extremos úmidos, com exceção de T-TD, sendo 

considerado o p10, extremos úmidos e o p90, os extremos secos. 

  Quanto à análise da intensidade dos eventos extremos, esta foi baseada na 

metodologia de Boiaski (2007). A intensidade dos eventos será determinada pela 

magnitude dos limiares p10 e p90. Com relação a análise da tendência dos extremo, a 

metodologia foi baseada nas referências já citadas no capítulo 4. 

 Todas as análises neste capítulo foram calculadas com as variáveis mensais.  

 

5.1 RESULTADOS 

  

 Algumas regiões dos mapas apresentaram a cor branca, estas representam as 

limitações da linguagem de programação. 

 A intensidade dos eventos extremos para a evaporação, esta foi representada 

pelas figuras 16 e 17, sendo p10 e p90, respectivamente. 
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Figura 16. Intensidade dos eventos extremos para evaporação (p10) 
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Figura 17. Intensidade dos eventos extremos para evaporação (p90) 
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 A intensidade dos eventos extremos para a evaporação, p10 e p90, ao longo dos 

meses, apresentaram resultados bem parecidos. No entanto, para certas regiões se 

observa claramente as mudanças no decorrer dos meses, de meses mais secos para 

meses mais úmidos. 

 Quanto à análise da tendência dos valores extremos da evaporação, esta foi feita 

com o enfoque na América do Sul e foi representada pelas figuras 18 e 19, 

respectivamente, percentil 10 e percentil 90.  

 Para a América do Sul e adjacências, destaca-se o aumento significativo dos 

valores extremos de evaporação em boa parte do litoral leste e norte, tanto para p10 

quanto para p90. Já sobre o continente, regiões ao norte e centro apresentaram uma 

diminuição dos extremos de evaporação, porém, mais evidente para p10. Estes 

resultados indicam que houve um aumento significativo nos extremos de evaporação em 

boa parte do litoral leste e norte da América do Sul ao longo dos 30 anos analisados, 

sugerindo uma condição favorável ao aumento da umidade naquela região. Por outro 

lado, uma diminuição, principalmente para o extremo p10, sugere uma redução da 

umidade sobre parte da região amazônica. 

 
Figura 18. Tendência da evaporação extrema (cm) – p10 
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Figura 19. Tendência da evaporação extrema (cm) – p90 

 

A seguir serão apresentados os resultados para os extremos de umidade 

específica para comparação. 

 Quanto à intensidade dos eventos extremos para a umidade específica, esta foi 

representada pelas figuras 20 e 21, sendo p10 e p90, respectivamente.  
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Figura 20. Intensidade dos eventos extremos para umidade específica (p10) 
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Figura 21. Intensidade dos eventos extremos para umidade específica (p90) 
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 Quanto à intensidade dos eventos extremos para a umidade específica, esta 

apresentou os maiores valores para a região equatorial, tanto para p10 quanto para p90, 

ao longo dos meses. Com o foco para a América do Sul, também foi possível observar 

no decorrer dos meses o aumento, nos meses mais úmidos e a diminuição, nos meses 

mais secos da intensidade dos eventos extremos para umidade específica, indicando 

assim uma forte sazonalidade, assim como observado nos extremos de evaporação. É 

valido destacar que essa forte sazonalidade acompanha a variabilidade da ZCIT, a qual 

acompanha o verão hemisférico ao longo do ano. 

 Com relação à tendência dos valores extremos de umidade específica esta foi 

representada pelas figuras 22 e 23, respectivamente percentil 10 e percentil 90. Para a 

análise do percentil 10, as tendências ficaram entre -3,5 e 0,5 g/kg ao longo dos 30 anos. 

Para a América do Sul, grande parte da região a norte/nordeste e centro-sul, apresentou 

uma tendência significativa de diminuição dos valores extremos p10, sugerindo uma 

intensificação dos eventos secos. Em contrapartida, áreas a noroeste, extremo norte e 

nordeste, e inclusive sobre a área costeira a sudeste do continente, apresentaram 

tendências estatisticamente significativas de aumento dos valores de p10, sugerindo 

uma redução na intensidade dos extremos secos naquelas regiões.  

 
Figura 22. Tendência da umidade específica extrema (g/kg) – p10 

 

 Quanto à análise da tendência dos extremos de umidade específica, percentil 90, 

os coeficientes angulares ficaram entorno de -5,3 e 2,7 g/kg ao longo dos 30 anos. As 

áreas com tendência significativas de aumento ficaram mais localizadas na parte norte 

da América do Sul, incluindo continente e oceano, já as áreas com tendência de 
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diminuição, foram localizadas na parte sul.  Em suma, a tendência foi de aumento na 

intensidade dos eventos úmidos (p90) no extremo norte/noroeste da América do Sul e 

redução no centro-sul da América do Sul, próximo à Argentina. 

 
Figura 23. Tendência da umidade específica extrema (g/kg) – p90 

 

 Quanto à análise da intensidade dos eventos extremos da temperatura da 

superfície do mar, esta foi apresentada nas figuras 24 e 25, sendo p10 e p90, 

respectivamente.  
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Figura 24. Intensidade de ocorrência dos eventos extremos para temperatura da superfície do mar (p10) 
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Figura 25. Intensidade de ocorrência dos eventos extremos para temperatura da superfície do mar (p90) 
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Para o percentil 10, os maiores valores para a intensidade dos eventos extremos 

da temperatura da superfície do mar, foram localizados na região equatorial e com uma 

maior intensidade entre os meses de abril e dezembro. Com relação ao percentil 90, as 

intensidades mais altas também foram encontradas na região equatorial, com um 

mínimo enfraquecimento observado de agosto a dezembro. 

A análise da tendência dos extremos da temperatura da superfície do mar foi 

representada pelas figuras 26 e 27 respectivamente, p10 e p90. Para o p10, as tendências 

ficaram entre -1,5 e 1,5 °C ao longo dos 30 anos. Observamos que ao longo de toda a 

costa norte e leste da América do Sul, os extremos mais baixos da temperatura da 

superfície do mar, tendem ao aumento, corroborando com os resultados encontrados 

para os extremos de evaporação (Figura 16). Em contrapartida, observou-se uma 

intensificação dos eventos frios de TSM na costa oeste da América do Sul ao longos dos 

30 anos. 

 
Figura 26. Tendência da temperatura da superfície do mar extrema (°C) – p10 

  

 Por meio da análise da tendência dos extremos mais altos, p90, da temperatura 

da superfície do mar, observou-se que ao longo de toda a costa norte e leste da América 

do Sul, os eventos quentes de TSM se intensificaram ao longo dos 30 anos.  Em suma, 

estes resultados mostraram uma evidente associação entre os extremos de TSM no 

Oceano Atlântico Sul e os extremos de evaporação na costa leste da América do Sul. No 

entanto, a resposta para a intensificação dos eventos secos sobre boa parte da região 

central América do Sul (Figura 17) não parece estar associada à TSM do Oceano 
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Atlântico Sul. Outras análises serão necessárias para compreender o efeito da TSM nos 

extremos de umidade sobre a América do Sul, especialmente sobre a região central. 

Estes resultados serão apresentados no próximo capítulo. 

 
Figura 27. Tendência da temperatura da superfície do mar extrema (°C) – p90 
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CAPÍTULO 6 - VARIABILIDADE DA UMIDADE PARA A REGIÃO CENTRO-

SUL DA AMÉRICA DO SUL 

 

 Durante a elaboração do presente trabalho, uma região em particular na área 

centro-sul da América do Sul, apresentou grande destaque nas análises realizadas. Essa 

região, retângulo da América do Sul – RAS, compreende as coordenadas, -15° a -33°S e 

-54° a -66°O, conforme figura 28.  

 

 
Figura 28. Identificação da área de estudo. 

 

6.1 TENDÊNCIAS  

 

 6.1.1 METODOLOGIA 

 A metodologia para a análise da tendência está descrita no capítulo 4. Nos 

gráficos, a média anual de cada variável é representada pela linha preta, o percentil 10, 

pelos símbolos em azul e o percentil 90, pelos símbolos em vermelho. A equação da 

reta é representada pela linha tracejada em todas as análises. 

  

 6.1.2 RESULTADOS 

 A tendência da evaporação (cm) para o RAS, juntamente com a tendência dos 

extremos de p10 e p90, foi representada na figura 29. Os valores para todo o período de 
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análise, 1980 a 2009, ficou entre aproximadamente 45 e 145 cm. Para a evaporação a 

média anual foi multiplicada por 10, para uma melhor representação dos dados. 

 Foi observado que tanto a média quanto os percentis de 10 e 90, indicaram 

tendências de diminuição da evaporação para o período e para a região em questão. 

Vale ressaltar que o percentil 90, representando os valores mais altos para a evaporação, 

sugere uma tendência de diminuição na intensidade dos eventos úmidos. 

 
Figura 29. Tendência da evaporação média anual (cm/ano) e de seus valores extremos p10 e p90 - RAS. 

 

 Para a análise da tendência da umidade específica para o RAS (g/kg), esta foi 

representada pela figura 30 e possui valores de 6 a 16 g/kg ao longo dos 30 anos. Nesse 

caso, observamos que o percentil 10, apresenta uma tendência maior de diminuição em 

comparação com as outras análises do gráfico, mas de forma geral, os resultados 

mostraram uma evidente redução na intensidade dos extremos de umidade para o RAS.  
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Figura 30. Tendência da umidade específica média anual (g/kg/ano) e de seus valores extremos p10 e p90 

– RAS.  

 

 Quanto à análise da tendência de T-TD (°C), esta foi representada pela figura 31 

e apresenta valores de 3 a 9°C para todo o período de análise. Os resultados mostraram 

um aumento significativo de T-TD ao longo dos 30 anos, indicando que atmosfera ficou 

mais seca no RAS ao longo dos 30 anos analisados. Estes resultados corroboram com as 

análises anteriores, sugerindo uma diminuição significativa da umidade no RAS no 

período de 1980 a 2009. 
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Figura 31. Tendência de T-TD média anual (°C/ano) e de seus valores extremos p10 e p90 – RAS.  

 

6.2 RECORRÊNCIA DOS EVENTOS EXTREMOS 

 

 O cálculo para o intervalo de recorrência dos eventos extremos em RAS foi 

baseado em Report (2012), sendo uma estimativa do intervalo médio de meses entre a 

ocorrência de um evento extremo. 

 Quanto à análise do intervalo de recorrência dos eventos extremos para 

evaporação, esta apresentou cerca de 9 meses e meio para p10 e aproximadamente 10 

meses para o p90. Seguindo para a recorrência dos eventos extremos para umidade 

específica, tanto para o p10 quanto para o p90, foi observado uma recorrência de 

aproximadamente 10 meses. E por fim, para a recorrência dos eventos extremos de T-

TD, para p10 a recorrência foi de pouco mais de 9 meses e meio e para p90, pouco mais 

de 10 meses.   

 

6.3 EXTREMOS DE UMIDADE E SUA RELAÇÃO COM A TSM 

 

 O objetivo desta etapa do trabalho foi analisar o comportamento das anomalias 

de TSM durante os extremos climáticos em RAS. 
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 Os mapas apresentam uma composição defasada no tempo, de 12 meses antes 

até 12 meses depois (lag -12 e lag +12, respectivamente) dos eventos extremos. Nesse 

caso, o lag 0 representa a média das anomalias de TSM no mês de ocorrência dos 

eventos extremos. As áreas cujas anomalias de TSM foram estatisticamente 

significativas, ao nível de confiança de 95%, foram representadas pelos contornos em 

preto nas figuras. 

 

 6.3.1 RESULTADOS 

As anomalias de TSM durante os extremos inferiores de evaporação (p10) são 

apresentadas pela figura 32.  

 As anomalias da temperatura da superfície do mar meses antes (lag -2) dos 

extremos inferiores de evaporação em RAS, apresentaram valores positivos 

estatisticamente significativos em toda a costa sudeste do continente sul-americano. 

Para a mesma região em questão, no lag -1, as anomalias invertem de sinal e apresentam 

valores negativos. No lag 0, o padrão se intensifica e se torna mais abrangente em 

grande parte da região sudoeste e central do Atlântico Sul. Em seguida, no lag +1, 

podemos observar uma maior intensificação das anomalias de TSM sobre a região, a 

qual se enfraquece até o lag +4 e posteriormente já inverte de sinal novamente.  

 O padrão oposto foi observado nos extremos superiores de evaporação (Figura 

33). Estes resultados sugerem que as anomalias de TSM precedem em torno de 1 mês os 

extremos de evaporação sobre o RAS e que permanecem até cerca de 4 meses depois. 
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Figura 32. Composições defasadas das anomalias de TSM nos extremos inferiores de evaporação (p10) para RAS. 
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Figura 33. Composições defasadas das anomalias de TSM nos extremos superiores de evaporação (p90) para RAS. 



58 
 

As anomalias de TSM associadas aos extremos secos (umidade específica 

abaixo do limiar p10) são mostradas na figura 34. 

 Observou-se meses antes (lag -3) dos extremos secos, anomalias positivas de 

TSM estatisticamente significativas para a região sudeste do continente. Já no lag -2, 

observamos a inversão das anomalias de TSM para valores negativos. As anomalias 

negativas de TSM persistem até 3 meses após os extremos secos no RAS.  

 O padrão de anomalias de TSM foi oposto nos extremos úmidos (Figura 35). 
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Figura 34. Composições defasadas das anomalias de TSM nos extremos inferiores de umidade específica (p10). 
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Figura 35. Composições defasadas das anomalias de TSM nos extremos superiores de umidade específica (p90). 
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As análises apresentadas neste capítulo mostraram que o Oceano Atlântico 

Sudoeste possui um papel importante na ocorrência dos extremos de umidade e 

evaporação. Destaca-se que esta é a região de Confluência Brasil-Malvinas, área em que 

é considerada uma das mais energéticas do planeta (CHELTON et al., 1990). Ainda 

considerando os resultados encontrados, percebemos que eles foram de acordo com 

referências já conhecidas. Sendo, que a partir de resultados encontrados por Souza e 

Robinson (2004), Soppa et al. (2011) inferiu que o transporte de sul para norte, ocorre 

em um período próximo a 5 ou 6 meses, tempo este que é compatível com a escala 

sazonal da corrente.  
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar a variabilidade da umidade 

atmosférica na América do Sul e de seus valores extremos e as relações com a TSM nos 

oceanos adjacentes. Ao longo de todo o período de análise, o gradiente da pressão ao 

nível do mar e da temperatura da superfície do mar, apresentaram aumento no Atlântico 

sudoeste (PNM mais alta e TSM mais baixa na costa argentina), área próxima a CBM.  

Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, possivelmente pelo aumento da TSM 

no litoral, foi observado o aumento significativo da evaporação a costa leste e norte da 

América do Sul. E uma redução bem significativa da evaporação na região centro-sul do 

continente. 

Outra redução bastante significativa sobre a região centro-sul da AS, foi em 

relação a temperatura do ponto de orvalho, a umidade específica e a diferença entre T e 

TD, indicando e confirmando uma redução da umidade naquela região ao longo dos 

anos.o ambiente se tornando mais seco ao longo dos anos. 

A magnitude do fluxo de umidade no Atlântico Sul e na região centro-sul da AS, 

também apresentaram redução ao longo dos anos. Isso deve ser considerado bastante 

importante, devido ao fato de grande parte da umidade da América do Sul, ser oriundas 

do Oceano Atlântico. 

Quanto às analises realizados no presente trabalho, conclui-se que ocorreu uma 

intensificação dos eventos secos sobre a região centro-sul da América do Sul. Onde 

todas as variáveis analisadas indicaram essa intensificação. 

E por fim, com relação a interação oceano-atmosfera, o ciclo da anomalia de 

TSM durante um evento extremo no continente foi de aproximadamente 5 meses e pelo 

menos 1 mês antes do evento extremo é possível observar o sinal da anomalia de TSM. 

 Em suma, as alterações mais significativas na AS foram encontradas no setor 

centro-sul do continente e sobre o Oceano Atlântico sudoeste, próximo a CBM. São 

necessários mais estudos para compreender as relações entre a TSM na CBM e os 

extremos de umidade, especialmente no centro-sul da AS. Sugere-se um estudo 

aprofundado da circulação atmosférica e oceânica durante os extremos de umidade 

naquela região para aprimorar o entendimento do papel da interação oceano-atmosfera 

na ocorrência de extremos climáticos na AS. 

 

 



63 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARRY, R. G.; CHORLEY, R. J. Atmosfera, tempo e clima. Nona edição. Editora 

Bookman, Porto Alegre/RS. 2013. 

 

BASTOS, C.C; FERREIRA, N.J. Análise Climatológica Da Alta Subtropical Do 

Atlântico Sul. In: Congresso Brasileiro de Meteorologia, 11, Rio de Janeiro, 2000. 

Anais... Rio de Janeiro: SBMET, 2000. 

 

BALMASEDA, M. A.; MOGENSEN, K.; WEAVER, A.T. Evaluation of the 

ECMWF Ocean Reanalysis ORAS4, Q. J. R. Meteorol. Soc., doi:10.1002/qj.2063, in 

press. 2013. 

 

BÉRANGER, K; VIAU, K.; BARNIER, B.; GARNIER, E.; MOLINES, J. M.; 

SIEFRIDT, L., BARNIER, G. An atlas of climatic estimates of air-sea fluxes. 

Modelling of large scale and mesoscale ocean flows group - Université Joseph Fourier, 

Grenobre, France.  

 

BOIASKI, N. T. Extremos intra-sazonais de temperatura na península Antártica e 

mecanismos atmosféricos associados. Dissertação de mestrado. Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo. 137p. 

2007. 

 

BOYER, T.; LEVITUS, S.; ANTONOV, J.; LOCARNINI, R.; MISHONOV, A.; 

GARCIA, H.; JOSEY, S.A. Changes in freshwater content in the North Atlantic 

Ocean 1955–2006. Geophysical Research Letters, v. 34, L16603, 

doi:10.1029/2007GL030126. 2007 

 

BRUTSAERT, W. Evaporation into the atmosphere – Theory, History and 

Applications. Springer Science and Business Media Dordrecht, p. 302. 1982. 

 

CAVALCANTI, I. F. A.; FERREIRA, N. J.; SILVA, M. G. J.; DIAS, M. A. F. S. 

Tempo e Clima no Brasil. São Paulo. Oficina de textos. 2009. 

 

CECIL, D. J.; FELIZ, M. O.; BLANKENSHIP, C. B. Severe storm environments on 

different continents. American Meteorological Society Disponível em: 

<https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/175443.pdf>. Acesso em: jan. 2016. 

 

CIRANO, M.; MATA, M. M.; CAMPOS, E. J. D.; DEIRÓ, N. F. R. A. Circulação 

oceânica de larga-escala na região oeste do Atlântico Sul com base no modelo de 

circulação global OCCAM. Revista Brasileira de Geofísica, 24(2), pag. 209-230, 

2006. 

 

CHAVES, R. R. Conexões entre a TSM do Atlântico Sul e a convecção de verão 

sobre a América do Sul – Análise observacional. Revista Brasileira de Geofísica, 

29(1): 5-20. 2011. 

 

CHELTON, D. B.; SCHALAX, M. G. ; WITTER, D. L.; RICHMAN, J. G. Geosat 

altimeter observations of the surface circulation of the Southern Ocean, Journal of 

Geophysical  Research, 95, n. C10, p. 17877-17903, 1990. 

https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/175443.pdf


64 
 

 

DEE, D.P.; UPPALA, S.M.; SIMMONS, A.J.; BERRISFORD, P.; POLI, P.; 

KOBAYASHI, S.; ANDRAE, U.; BALMASEDA, M.A.; BALSAMO, G.; BAUER, P.; 

BECHTOLD, P.; BELJAARS, A.C.M.; VAN DE BERG, L.; BIDLOT, J.; BORMANN, 

N.; DELSOL, C.; DRAGANI, R.; FUENTES, M.; GEER, A.J.; HAIMBERGER, L.; 

HEALY, S.B.; HERSBACH, H.; HOLM, E.V.; ISAKSEN, L.; KALLBERG, P.; 

KOHLER, M.; MATRICARDI, M.; MCNALLY, A.P.; MONGE-SANZ, B.M.; 

MORCRETTE, J-J.; PARK, B-K; PEUBEY, C.; DE ROSNAY, P.; TAVOLATO, C.; 

THEPAUT, J-N.; VITART, F. The ERA-Interim reanalysis:  configuration and 

performance of the data assimilation system. Q. J. R. Meteorol. Soc. 137: 553–597. 

DOI:10.1002/qj.828. 2011. 

 

DEGOLA, T. S. D. Impactos e variabilidade do anticiclone subtropical do atlântico 

sul sobre o brasil no clima presente e em cenários futuros. 2013. 112f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

EASTERLING, D. R.; MEEHL, G. A.; PARMESAN, C.; CHANGNON, S. A.; KARL, 

T. R.; MEARNS, L. O. Climate extremes: Observations, Modeling, and Impacts. 

Review: Atmospheric Science – Science Compass, v. 289. 2000. 

 

GARCIA, S. R. Sistema de monção da América do Sul: início e fim da estação 

chuvosa e sua relação com a zona de convergência intertropical do Atlântico. 2010. 

232p. Tese (Doutorado em Meteorologia) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

São José dos Campos, SP, 2010.  

 

ITO, E. R.K.;  AMBRIZZI, T. Climatologia da posição da alta subtropical do 

atlântico sul para os meses de inverno. In: XI Congresso LatinoAmericano e Iberico 

de Meteorologia, 2000, Rio de Janeiro. A Meteorologia Brasileira além do ano 2000. 

Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2000. p. 860-865. 

 

LAING, A. G.; FRITSCH, J. M. The global population of mesoscale convective 

complexes. Q. J. R. Meteorological Society, 123, p. 389-405. 1997. 

 

LENTINI, C. A. D.; CAMPOS, E. J. D.; PODESTÁ, G. G. The annual cycle of 

satellite derived sea surface temperature on the western South Atlantic shelf. 
Revista Brasileira de oceanografia, 48(2), p. 93-105. 2000. 

 

MARENGO, J. A.; SOARES, W. R.; SAULO, C.; NICOLINI, M. Climatology of the 

low-level Jet east of the Andes as derived from the NCEP-NCAR Reanalyses: 

Characteristics and temporal variability. Journal of Climate, v. 17, n. 12, p. 2261-

2280. 2004. 
 

 

MARENGO, J. A. On the hydrological cycle of the Amazon Basin: A historical 

review and current state-of-the-art. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 21, n. 3, p. 

1-19. 2006a.  

 

MARENGO, J. A. Mudanças Climáticas Globais e seus Efeitos sobre a 

Biodiversidade Caracterização do Clima Atual e Definição das Alterações 

Climáticas para o Território brasileiro ao Longo do Século XXI. Brasília: Ministério do 

Meio Ambiente, p. 212, Série Biodiversidade, v. 26. 2006b. 

http://lattes.cnpq.br/9337611912907437


65 
 

 

MARENGO, J. A.; NOBRE, C. A.; CHOU, S. C.; TOMASELLA, J.; SAMPAIO, G.; 

ALVES, L. M.; OBREGÓN, G. O.; SOARES, W. R.; BETTS, R.; KAY, G. Riscos das 

mudanças climáticas no Brasil - Análise conjunta Brasil - Reino Unido sobre os 

impactos das mudanças climáticas e do desmatamento na Amazônia. Projeto 

colaborativo entre Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST) do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil e o Met Office Hadley Centre (MOHC) do 

Reino Unido. 2011. 

 

MARENGO, J. A.; ALVES, L. M.; SOARES, W. R.; RODRIGUEZ, D. A.; 

CAMARGO, H.; RIVEROS, M. P.; PABLÓ, A. D. Two Contrasting Severe Seasonal 

Extremes in Tropical South America in 2012: Flood in Amazonia and Drought in 

Northeast Brazil. Journal of Climate, v. 26, p. 9137-9154. 2013 

 

MARENGO, J. A.; SCHAEFFER, R.; PINTO, H. S.; ZEE, M. W. Mudanças 

climáticas e os eventos extremos no Brasil. Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento Sustentável – FBDS. [20--]. 

 

MARSHALL, J.; PLUMB, R. A. Atmosphere, ocean and climate dynamics – An 

introductory text. International geophysics series – Elsevier Academic Press, v. 93. 

2007. 

 

MENDES, D.; MOURA, R. G.; MENDES, M. C. D. Estudo de caso de ciclone 

extratropical sobre a América do Sul: Sensibilidade das análises. Revista Brasileira 

de Meteorologia, v. 24, n. 4, p. 399 - 406, 2009. 

 

 

MIN, W.; SCHUBERTY, S. D. The climate signal in regional moisture fluxes: A 

comparision of three global data assimilation products. Data Assimilation Office 

Note 97-10 - Office Note Series on Global Modeling and Data Assimilation., Goddard 

Laboratory for Atmospheres.  

 

MOURA, R. Caracterização da corrente sul atlântica a partir de Derivadores 

rastreados por satélite. 2011. 74 f. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do 

Paraná, Pontal do Paraná, 2011. 

 

MOURA, R.; SOUZA, R. B.; MARONE, E. Estudo do campo de velocidade de 

correntes superficiais no Oceano Atlântico Sul a partir de dados de bóias de 

deriva. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 3, p. 263-273, 2011. 

 

NETTO JUNIOR, J. P. B. Hidrografia e massas de água da plataforma continental 

sudeste brasileira em 26° 45‟ s. 135 f. Dissertação de mestrado. Universidade Federal 

do Paraná, Pontal do Paraná, 2008. 

 

PEIXOTO, J. P.; OORT, A. H. Physics of Climate. American Institute of Physics, New 

York, p. 520. 1992. 

 

RAHMSTORF, S. Ocean circulation and climate during the past 120,000 years. 

Nature, v. 419, p. 207-214, sep. 2002. 

 



66 
 

RAO, V. B.; CAVALCANTI, I. F. A.; HADA, K. Annual variation of rainfall over 

Brazil and water vapor characteristics over South America. Journal of Geophysical 

research, v. 101, n. D21, p. 26539-26551. 1996. 

 

RAYNER, N. A.; PARKER, D. E.; HORTON, E. B.; FOLLAND, C. K.; 

ALEXANDER, L. V.; ROWELL, D. P.; KENT, E. C.; KAPLAN, A. Global analyses 

of sea surface temperature, sea ice, and night marine air temperature since the late 

nineteenth century. J. Geophys. Res. 108 (D14), 4407, doi:10.1029/2002JD002670, 

2003. 

 

REPORT. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 

Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. 

Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, 

M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK, and 

New York, NY, USA, p. 582. 2012. 

 

 

RUSTICUCCI, M. Observed and simulated variability of extreme temperature 

events over South America. Atmospheric Research, v. 106, p. 1–17. 2012. 

 

SELUCHI, M. E.; SAULO, A. C. Baixa do Noroeste Argentino e Baixa do Chaco: 

Características, diferenças e semelhanças. Revista Brasileiro de Meteorologia, v. 27, n. 

1, p. 49-60. 2012. 

 

SILVEIRA, I. C. A.; SCHMIDT, A. C. K.; CAMPOS, E. J. D.; GODOI, S. S.; IKEDA, 

Y. A Corrente do Brasil ao Largo da Costa Leste Brasileira (The Brazil Current off 

the Eastern Brazilian Coast). Revista Brasileira de Oceanografia, 48(2), pag. 171-183. 

2000. 

 

SOPPA, M. W.; SOUZA, R. B.; PEZZI, L. P. Variabilidade das anomalias de 

temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico Sudoeste e sua relação com 

o fenômeno El Niño-Oscilação Sul. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 26, n. 3, p. 

347-363. 2011. 

 

VELASCO, I.; FRITSCH, J. M. Mesoscale convective complexes in the Americas. 

Journal of geophysical research, v. 92, n. D8, p. 9591-9613, ago. 1987. 

 

YANG, H; WANG, F. Revisiting the Thermocline Depth in the Equatorial Pacific. 

Journal of Climate, v. 22, p. 3856-3863. 2009. 

 

YU, L. Global Variations in Oceanic Evaporation (1958–2005): The Role of the 

Changing Wind Speed. Journal of Climate, vol. 20, p. 5376-5390, nov. 2007. 

 

ZIPSER, E. J.; CECIL, D. J.; LIU, C.; NESBITT, S. W.; YORTY, D. Where are the 

most intense thunderstorms on Earth? American Meteorological Society, p. 1057-

1071, ago. 2006. 

 

ZHOU, J. I.; LAU, K. M. Does a Monsoon Climate Exist over South America? 

Journal of Climate, 11, p. 1020-1040. 1998. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01698095
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01698095/106/supp/C

