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RESUMO 

 

 

A ZONA DE CONVERGÊNCIA DO ATLÂNTICO SUL E SUA RELAÇÃO COM A 

OSCILAÇÃO ANTÁRTICA 

 

 

AUTORA: Flávia Venturini Rosso 

ORIENTADORA: Nathalie Tissot Boiaski 

 

 
Durante o período chuvoso (outubro-março) sobre o sudeste do Brasil observa-se uma banda de nebulosidade 

convectiva que se estende geralmente desde o sul da Amazônia até o oceano Atlântico sudoeste, conhecida como 

zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Ela é de grande interesse, pois gera altos acumulados de chuva 

nas regiões em que atua, causando sérios danos à sociedade. A ZCAS é influenciada por variabilidades 

atmosféricas em várias escalas temporais, mas poucos estudos exploram a influência da circulação extratropical 

na sua formação. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o papel das fases da oscilação Antártica (AAO) nos 

eventos de ZCAS. Para isto, foram selecionados casos de eventos ZCAS encontrados nos anos de 1992 a 2015, 

dados diários de precipitação entre 1980-2013, dados diários de reanálise do ERA-INTERIM (temperatura do ar, 

temperatura do ponto de orvalho, altura geopotencial em 200 hPa e 700 hPa, pressão ao nível do mar, 

componentes zonal do vento em 200 hPa e 850 hPa e meridional em 850 hPa) para o período de 1980 a 2015 e 

dados diários de radiação de onda longa emergente (ROLE) obtidos do National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) entre 1974-2013. Os dados de reanálise e de OLR foram filtrados na banda intrasazonal 

(10-100 dias) e após criados os campos da composição defasada de cada variável para cada fase da AAO. Os 

resultados iniciais, através de análise estatística, mostraram que ambas a persistência e a frequência dos eventos 

de ZCAS são maiores na AAO+. O sinal da precipitação sobre a região climatológica da ZCAS ficou evidente 

em ambas as fases, mas com destaque na AAO+, que apresentou os maiores valores acumulados por evento. 

Foram gerados os campos defasados das anomalias de precipitação diária e de modo geral, em ambas as fases da 

AAO, a partir do lag 1 há uma extensa área de anomalias positivas na região da ZCAS, enfraquecendo a partir 

do lag 6. É notório também que a partir do lag 0 surgem anomalias negativas de precipitação do sul do Brasil, as 

quais enfraquecem a partir do lag 7, nas duas fases da AAO. Os compósitos das anomalias intrasazonais das 

variáveis utilizadas representaram coerentemente os padrões de circulação associados à ocorrência da ZCAS, 

com os sinais mais fortes e abrangentes a partir do lag 0 (dia de início do evento), em ambas as fases da AAO. 

Pode-se concluir então, que o sinal da influência das fases da AAO nos eventos de ZCAS é melhor representado 

no campo de precipitação, sendo que durante a fase positiva os eventos foram mais frequentes e persistentes, 

apresentando os maiores acumulados de chuva. 
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ABSTRACT 

 

 

THE SOUTH ATLANTIC CONVERGENCE ZONE AND ITS RELATION TO 

ANTARCTIC OSCILLATION 

 

 

AUTHOR: Flávia Venturini Rosso 

ADVISOR: Nathalie Tissot Boiaski 

 

 
During the rainy season (october-march) over the southeast of Brazil there is a band of convective nebulosity 

that extends generally from the south of the Amazon to the southwest Atlantic ocean, known as the South 

Atlantic Convergence Zone (SACZ). It is of great interest because it generates high accumulations of rain in the 

regions where it operates, causing serious damage to society. The SACZ is influenced by atmospheric variability 

at various time scales, but few studies explore the influence of extratropical circulation on its formation. 

Therefore, the objective of this work is to evaluate the role of the Antarctic oscillation (AAO) phases in the 

events of SACZ. For this, cases of SACZ events were selected from 1992 to 2015, daily precipitation data from 

1980 to 2013, ERA-INTERIM daily data (air temperature, dew point temperature, geopotential height at 200 hPa 

and 700 hPa, sea level pressure, zonal wind at 200 hPa and 850 hPa and meridional wind at 850 hPa 

components) for the period 1980 to 2015 and daily outgoing long-wave radiation (OLR) data obtained from the 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) between 1974-2013. The reanalysis and OLR data 

were filtered in the intrasazonal band (10-100 days) and after the fields of the lagged composition of each 

variable were created for each phase of the AAO. The initial results, using statistical analysis, showed that both 

the persistence and frequency of SACZ events are greater in AAO+. The sign of precipitation over the 

climatological region of the SACZ was evident in both phases, but especially in the AAO+, which showed the 

highest values accumulated per event. The lagged fields of the daily precipitation anomalies were generated and 

in general, in both phases of the AAO, from lag 1 there is an extensive area of positive anomalies in the SACZ 

region, weakening from the lag 6. It is also noticeable that from the lag 0 negative precipitation anomalies of the 

south of Brazil appear, which weaken from lag 7, in the two phases of AAO. The composites of the intrasonal 

anomalies of the variables used coherently represented the circulation patterns associated with the occurrence of 

the SACZ, with the strongest and most comprehensive signs from the lag 0 (day of onset of the event), in both 

phases of the AAO. It can be concluded, then, that the signal of the influence of the AAO phases on the SACZ 

events is best represented in the precipitation field, and during the AAO+  the events were more frequent and 

persistent, presenting the highest accumulations of rainfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: South Atlantic Convergence Zone. Intraseasonal Variability. Antarctic 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A estação chuvosa (outubro-março) do sudeste do Brasil está associada com o regime 

de monção da América do Sul, e neste período observa-se uma banda de nebulosidade 

convectiva orientada na direção noroeste/sudeste, estendendo-se normalmente desde o sul da 

Amazônia até o oceano Atlântico sudoeste. Essa faixa é chamada de Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS) e é de grande interesse, pois ela exerce um papel preponderante no 

regime de chuvas por vários dias. Como exemplo, o evento que ocorreu de 01 a 08 de janeiro 

de 2012 gerou os maiores acumulados de chuva no norte do estado do Rio de Janeiro 

(Climanálise, 2012), chegando a quase 270 mm em Itaperuna, de acordo com o Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), mais do que a média de janeiro (que é de 159 mm) nesta 

região. 

De acordo com Quadro (1994), um episódio de ZCAS deve ocorrer associado aos 

seguintes padrões meteorológicos: a) permanência da banda de nebulosidade por no mínimo 4 

dias; b) convergência de umidade em baixos níveis; c) penetração de ar frio ao sul da faixa de 

nebulosidade; d) presença de um cavado em 500 hPa à oeste da convergência em superfície; 

e) presença da Alta da Bolívia em altos níveis e um cavado sobre a costa nordeste do Brasil 

ou em algumas situações um vórtice ciclônico e f) uma faixa de vorticidade relativa 

anticiclônica em altos níveis, que determina as áreas propícias para a ocorrência do fenômeno. 

Carvalho et al. (2002) estudaram a relação entre os extremos de precipitação sobre o 

Estado de São Paulo e a ZCAS e encontraram que cerca de 65% dos casos analisados 

ocorreram durante um evento de ZCAS intensa e aproximadamente 35% durante eventos 

fracos. Nesse mesmo estudo, os autores mostraram que a variabilidade espacial de 

precipitação extrema depende da intensidade e da forma (aspectos continentais ou oceânicos) 

da ZCAS. Os autores também sugeriram que mecanismos dinâmicos distintos podem modular 

a intensidade e forma da ZCAS e, consequentemente, os aspectos regionais da precipitação 

extrema. 

Cerne et al. (2007) analisaram processos associados com uma persistente onda de 

calor sobre a região central da Argentina durante o verão de 2002/2003 e encontraram que a 

ZCAS tem uma influência significativa na evolução da onda de calor. Durante as semanas que 

antecedem o desenvolvimento da onda de calor, uma ZCAS intensa ficou evidente sobre a 

América do Sul Tropical. 

Em um estudo mais recente, Cerne e Vera (2010) mostraram que 79% das ondas de 

calor identificadas entre 1979-2003 na região subtropical da América do Sul desenvolveram-
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se em associação com uma ZCAS ativa. A análise das condições atmosféricas que produzem 

o desenvolvimento dessas ondas de calor mostrou que as anomalias de temperatura surgem 

em associação com o fortalecimento de uma anomalia anticiclônica na região subtropical, a 

qual é perceptível pelo menos 15 dias antes da ocorrência do pico de anomalia de 

temperatura. Essa circulação anômala está incorporada em um trem de ondas de Rossby de 

grande-escala ao longo do Oceano Pacífico Sul, e parece estar relacionado a variações 

intrassazonais da convecção no Oceano Pacífico equatorial oeste e Central. Os resultados de 

tal estudo confirmaram o papel importante que a ZCAS tem em induzir anomalias persistentes 

na circulação nas regiões subtropicais, o que pode resultar no desenvolvimento de ondas de 

calor, que por sua vez, podem induzir a ocorrência de eventos extremos diários de 

temperatura. 

A ZCAS é influenciada por variabilidades atmosféricas em diferentes escalas 

temporais, como por exemplo, na escala interanual o El Niño Oscilação Sul (ENOS) e na 

escala intrassazonal a Oscilação Madden-Julian (MJO na sigla em inglês). A relação entre a 

ZCAS e estas duas variabilidades de origem tropical está bem documentada na literatura. 

Porém, os trabalhos existentes não abordam muito bem o papel da variabilidade da circulação 

extratropical (como a oscilação Antártica) na formação e manutenção da ZCAS. Tendo em 

vista a importância da ZCAS devido aos impactos que ocasiona e que estudos nesta área 

(variabilidade extratropical) podem melhorar a sua compreensão, torna-se importante analisar 

a influência da oscilação Antártica sobre esta zona de convergência. 

O principal padrão de variabilidade da circulação atmosférica em altas e médias 

latitudes do Hemisfério Sul é denominado de Oscilação Antártica (AAO na sigla em inglês). 

Gong e Wang (1999) encontraram esta oscilação, que foi referida como uma alternância da 

pressão atmosférica em superfície entre as latitudes médias e altas, e criaram um índice 

objetivo definido como a diferença de pressão zonal média ao nível do mar entre 40ºS e 65ºS. 

Este modo explica em torno de 30% da variabilidade das anomalias de altura geopotencial em 

700 hPa entre 20°S e 90°S e sua estrutura horizontal é zonalmente simétrica. A fase positiva 

da AAO está associada com anomalias negativas de geopotencial na Antártica e anomalias 

positivas em latitudes médias do HS. O oposto é observado na fase negativa da AAO. Em 

resumo, a AAO está associada com anomalias persistentes de geopotencial em latitudes altas 

e médias que podem contribuir para a formação e manutenção dos eventos de ZCAS.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Com isto, o objetivo geral deste trabalho é avaliar o papel das fases da oscilação 

Antártica nos eventos de ZCAS. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 - calcular a porcentagem e a persistência dos eventos ZCAS que ocorreram em cada 

fase da AAO; 

 - analisar a ocorrência anual dos eventos em cada fase da AAO; 

 - gerar os campos da precipitação média e desvio padrão por evento em cada fase da 

AAO; 

 - gerar a composição defasada da precipitação diária e das anomalias, ambas em cada 

fase da AAO; 

 - identificar os padrões atmosféricos (em superfície e em altos níveis) associados com 

os episódios de ZCAS em cada uma das fases da AAO; 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ZONA DE CONVERGÊNCIA DO ATLÂNTICO SUL 

 

Geralmente, a Zona de Convergência do Atlântico Sul é a característica dominante de 

nebulosidade no verão da América do Sul Subtropical e permanece quase estacionária por 

vários dias. A Figura 2.1 ilustra um exemplo de um evento clássico de ZCAS, que teve 

duração de 4 dias, através da imagem de satélite no canal infravermelho. 
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Figura 2.1 - Exemplo de ZCAS em imagem de satélite no canal infravermelho do GOES-13 às 03:30Z do dia 

04/02/2013. (Fonte: CPTEC) 

 

Em um dos trabalhos clássicos sobre ZCAS, Kodama (1992) mostrou diversas 

características comuns entre a Zona de Convergência do Pacífico Sul (ZCPS), a Zona Frontal 

Baiu e a ZCAS, chamadas, de uma forma geral, de Zonas de Convergência Subtropical 

(ZCST). Essas características são: (i) elas estendem-se para leste nos subtrópicos, a partir de 

regiões tropicais de intensa atividade convectiva; (ii) formam-se ao longo de jatos 

subtropicais em altos níveis e a leste de cavados semi-estacionários; (iii) são zonas de 

convergência espessas e baroclínicas e (iv) estão localizadas na fronteira de massas de ar 

tropical úmida, em regiões de forte gradiente de umidade em baixos níveis. 

A fim de se investigar a dinâmica de formação da banda diagonal que é a ZCAS, Wiel 

et al. (2015) investigaram a orientação diagonal deste fenômeno, definindo então uma 

estrutura dinâmica para a origem dessa zona de convergência. Segundo os autores, o 

mecanismo de desenvolvimento da ZCAS se inicia com um trem de ondas de Rossby sobre o 

Pacífico Sul central sendo refratado em direção ao duto de ventos de oeste no Atlântico 

Equatorial. Os centros de vorticidade originalmente quasi-circulares deformam-se para ter um 

alongamento noroeste-sudeste. À frente de uma anomalia de vorticidade ciclônica, o vento em 

direção ao polo está associado com desestabilização e movimentos ascendentes que disparam 

a convecção profunda em uma banda diagonal. Neste ponto, como a tendência de vorticidade 

anticiclônica associada não é forte o suficiente para dissipar a onda, então a onda de Rossby 

continua se propagando para a direção equatorial após forçar a convecção. 
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Em um estudo, Carvalho et al. (2002) desenvolveram uma metodologia para 

caracterizar as propriedades estruturais da ZCAS e investigaram as suas influências na 

modulação da precipitação diária extrema sobre o estado de São Paulo. Os autores mostraram 

que a intensidade da ZCAS e seu prolongamento para o Oceano Atlântico determinam a 

distribuição espacial dos extremos em SP. 

Sanches (2002) também encontrou resultados comparando as partes oceânica e 

continental da ZCAS. Os autores realizaram um estudo abrangente sobre composição de todos 

os casos de ZCAS utilizando reanálises do NCEP-NCAR no período de 1980 a 2000. Os 

resultados mostram que a atividade convectiva na parte continental da ZCAS é mais profunda 

que na região oceânica. Em relação ao ciclo diurno, os autores indicam a presença de uma 

oscilação da convecção na região da ZCAS: à tarde e noite a convecção concentra-se sobre o 

continente e no final da madrugada e período da manhã ela acentua-se sobre o oceano. 

Com relação à TSM, Teixeira et al. (2002) utilizaram a versão paralelizada do 

Regional Atmospheric Modeling System (RAMS) a fim de simular a ZCAS e verificar sua 

sensibilidade à TSM do Atlântico Sudoeste. Este modelo utiliza a coordenada vertical 𝜌𝑧 que 

acompanha a elevação do terreno. Os resultados mostraram que o posicionamento e 

intensidade da precipitação da ZCAS simulada foram influenciados pela TSM, deslocando a 

ZCAS em direção às águas mais quentes. Esse sistema produziu mais (menos) precipitação 

sobre as regiões que tinham aumento (diminuição) de TSM. 

Chaves e Nobre (2004) exploraram o acoplamento entre a ZCAS e o oceano Atlântico 

Sul e mostraram que anomalias quentes [frias] de TSM são capazes de intensificar 

[enfraquecer] a ZCAS, em um modelo atmosférico de circulação geral através da 

convergência de umidade em baixos níveis, deslocando-a para o norte. Ainda, o aumento 

associado à nebulosidade, por sua vez, causa o aparecimento de anomalias frias de TSM ou o 

enfraquecimento das anomalias quentes de TSM pré-existentes, em um modelo oceânico de 

circulação geral, através da redução da radiação solar de onda curta incidente. Os resultados 

obtidos neste trabalho sugerem que anomalias negativas de TSM geralmente observadas 

abaixo da ZCAS representam uma resposta do oceano à forçante atmosférica. 

Almeida et al. (2007) também estudou a relação entre ZCAS e TSM usando dados 

mensais de reanálise do NCEP-NCAR. Foi analisada a covariância dos campos atmosférico e 

oceânico durante o verão austral para investigar a existência de um feedback negativo entre as 

anomalias de TSM do Atlântico Sul e a atividade convectiva associada à ZCAS. Os resultados 

mostraram que a ZCAS é intensificada [enfraquecida] por anomalias positivas [negativas] de 

TSM no início do verão, movendo-se para o norte. Esta migração é acompanhada pelo 



19 

 

resfriamento (ou aquecimento) das anomalias oceânicas originais, e o feedback negativo 

oceano-atmosfera mostrou-se mais forte durante os meses de janeiro e fevereiro diretamente 

abaixo da faixa oceânica da ZCAS. 

Bombardi et al. (2013) estudaram a relação entre o padrão de teleconexão Dipolo 

Atlântico Sul (SAD, na sigla em inglês) e a precipitação sobre o Brasil em períodos neutros 

do ENOS. Os seus resultados sugeriram que as mudanças na TSM do Atlântico Sul estão 

associadas com variações na posição e intensidade dos anticiclones em latitudes médias. 

Assim, o SAD desempenha um papel importante na organização da ZCAS através da sua 

influência na posição e movimento de ciclones extratropicais. Durante eventos negativos do 

SAD, a estrutura zonal do padrão de onda favorece uma circulação anticiclônica a leste dos 

Andes e uma circulação ciclônica sobre a costa leste do Brasil, resultando em um aumento da 

precipitação diária sobre as regiões sudeste e central do Brasil. Em eventos positivos do SAD, 

condições mais secas são observadas sobre o leste da América do Sul. 

Mais recentemente, Mattingly e Mote (2017) estudaram as relações entre a 

precipitação da ZCAS e a convecção de grande-escala organizada sobre a Bacia do rio da 

Prata (consideraram-se neste caso os sistemas convectivos de mesoescala de longa duração – 

LLCS, em inglês). Eles observaram que os aumentos na precipitação sobre a região 

continental da ZCAS estão associados a um aumento na probabilidade de ocorrência dos 

LLCS sobre o norte e o oeste da Bacia da Prata e também a um decréscimo na probabilidade 

de ocorrência destes LLCS sobre o sudeste da Bacia da Prata e regiões adjacentes do oceano 

Atlântico Sul. Já na parte oceânica da ZCAS, os autores encontraram que o aumento da 

precipitação está fortemente associado com uma menor probabilidade de ocorrência de LLCS 

em toda a região da Bacia da Prata. 

               

2.1.1 Variabilidade interanual da ZCAS 

 

Há vários estudos relacionando o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) com a 

ZCAS. Quadro (1994), ao comparar dois casos extremos de ZCAS, sugeriu que, durante um 

evento de El Niño, a ZCAS apresenta-se inibida ou tende a se formar fora de sua região 

preferencial de ocorrência (aproximadamente ao norte de 25ºS sobre a costa leste do 

continente sul-americano). 

A modulação da ZCAS pelo ENOS também foi estudada por Nogués-Paegle e Mo 

(1997), os quais apontaram que a fase quente (El Niño) favorece a ocorrência de ZCAS 
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oceânica e as fases fria (La Niña) e neutra favorecem uma ZCAS continental, resultado este 

encontrado também por Tomaziello (2010). 

Liebmann et al. (2001) estudaram a variabilidade interanual de eventos extremos de 

precipitação diária sobre o Estado de São Paulo e mostraram que a contagem destes eventos 

está correlacionada positivamente com anomalias de TSM no Pacífico Equatorial, ou seja, 

mais eventos extremos são esperados durante um ano de El Niño do que em anos neutros ou 

de La Niña. Já Liebmman e Marengo (2001), destacaram que a fase quente (fria) implica na 

redução (intensificação) da precipitação na região amazônica, principalmente nas porções 

norte e central, devido ao movimento subsidente (ascendente) anômalo a leste dos Andes, 

induzido pela ascendência (subsidência) no Pacífico equatorial leste. 

Carvalho et al. (2004) estudaram, dentre outros, o papel do El Niño Oscilação Sul 

(ENOS) na modulação da variabilidade interanual das categorias ZCAS continental (quando o 

fenômeno fica restrito sobre o continente) e ZCAS oceânica (quando tem o prolongamento 

para o oceano Atlântico Subtropical). As fases quentes de ENOS parecem favorecer a 

ocorrência de categoria oceânica, enquanto que as fases fria e neutra tendem a favorecer a 

categoria continental. Os autores encontraram que para eventos oceânicos com persistência 

maior que 3 dias, quase 50% deles ocorreram durante a fase quente, enquanto que cerca de 

25% ocorreram nas fases neutra e fria. A mesma tendência foi encontrada considerando-se 

somente eventos com persistência maior ou igual a 5 dias. Em relação à categoria continental 

com persistência maior que 3 dias, foi encontrada uma tendência oposta: cerca de 46% dos 

eventos ocorreram durante as fases neutra e fria, enquanto somente 8% ocorreram em fases 

quentes. 

Ferreira et al. (2004) analisaram os padrões atmosféricos dominantes em situações de 

ZCAS durante anos de El Niño (EN) e La Niña (LN) utilizando as reanálises do National 

Centers for Environmental Prediction - National Center for Atmospheric Research (NCEP-

NCAR) para os meses de verão entre os anos de 1980 e 2000. Foram contabilizados 23 

eventos de ZCAS em 8 períodos de EN, 16 eventos em 5 anos de LN e 28 casos em 8 anos 

normais (ou neutro). Além disso, notou-se que em anos de EN não foi registrado nenhum 

verão com mais de 3 eventos de ZCAS e em anos normais e de LN os verões apresentaram 

mais de 3 eventos. 

A influência da variabilidade interanual na ZCAS também foi indicada por Drumond 

(2005). O autor sugeriu que embora na maioria dos eventos a fase quente (fria) do ENOS 

esteja associada a anomalias positivas (negativas) de precipitação no Sudeste do Brasil e 

anomalias e negativas (positivas) nos subtrópicos, há alguns casos nos quais ocorre o oposto. 
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Shimizu et al. (2016) analisaram a influência do ENOS nos eventos extremos de 

precipitação sobre a Amazônia e o nordeste brasileiro no período de 1979 a 2014. Os autores 

encontraram que a maioria dos eventos extremos úmidos ocorreu em anos neutros ou de La 

Niña enquanto que a maioria dos eventos extremos secos ocorreu nas fases El Niño. Também, 

a variabilidade interanual revelou uma tendência linear negativa para extremos úmidos sobre 

a Amazônia e uma tendência linear positiva para extremos secos sobre a Amazônia e o 

nordeste. 

 

2.1.2 Variabilidade intrassazonal da ZCAS 

 

No ano de 1971, Madden e Julian descobriram um modo de variabilidade climática 

intrassazonal na região tropical: a oscilação de Madden-Julian. Esta oscilação consiste de 

células de circulação de grande escala, orientadas no plano equatorial, que se move para leste, 

do oceano Índico para o Pacífico central e é referida como uma oscilação em torno de 30-60 

dias (MADDEN E JULIAN, 1994). Este mecanismo é fundamental na relação entre a ZCAS e 

as anomalias de TSM do oceano Pacífico. 

A associação da ZCAS com a MJO foi estudada por Nogués-Paegle e Mo (1997), que 

constataram que o fortalecimento e extensão para o sul da ZCAS estão relacionados com um 

aumento na convecção tropical sobre o Pacífico central e leste e condições secas sobre o 

Pacífico oeste. A variabilidade da gangorra convectiva é acompanhada por uma mudança da 

direção da circulação de baixos níveis em latitudes baixas continentais, que fluem para leste 

(sudeste) em aproximadamente 20ºS no caso de eventos de ZCAS forte (fraca), e por um 

deslocamento para leste (oeste) da Alta Subtropical do Atlântico Sul. Um pouco mais tarde, 

Nogués-Paegle et al. (2000) relacionaram o dipolo de convecção sobre a ZCAS com a MJO e 

com um trem de ondas do Pacífico tropical em direção à América do Sul e se curvando para o 

nordeste sobre o continente. 

Carvalho et al. (2004) notaram que a fase da MJO caracterizada pela alta convecção 

sobre a Indonésia e supressão sobre o Pacífico central diminui os extremos de precipitação 

diária sobre o leste e sudeste do Brasil e aumenta sobre o sul. Este trabalho também verificou 

que a MJO modula a intensidade de eventos de ZCAS com persistência maior que 3 dias. 

Cunningham e Cavalcanti (2006) discutiram sobre a variabilidade intrasazonal que 

afeta a ZCAS e as teleconexões associadas. De acordo com os autores, os seus resultados 

confirmam afirmações de estudos anteriores e indicam que a variabilidade intrasazonal da 

ZCAS pode estar atrelada a dois mecanismos principais: o primeiro seria a progressão 
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equatorial da MJO para leste associada à convecção sobre as regiões tropicais do Brasil. Este 

modo apresenta um padrão “gangorra” de convecção entre a Indonésia e a porção tropical da 

América do Sul, e ao mesmo tempo, há um notável dipolo oeste-leste entre a Indonésia e o 

oeste do Pacífico tropical central. O segundo mecanismo seria por meio da teleconexão 

representada pelo padrão “Pacific South American” (PSA), o qual representa uma onda zonal 

com número de onda 3 e um trem de ondas bem definido do Pacífico tropical à América do 

Sul gerado por fontes anômalas de calor tropical. Este modo foi identificado pela presença de 

padrões dominantes do tipo PSA associados à convecção nas áreas da ZCAS. Ainda, os 

autores afirmam que a variabilidade intrasazonal da ZCAS não está isolada, mas conectada a 

outras frequências, especialmente a banda da alta-frequência (sistemas frontais) e que ambas 

em conjunto podem desencadear um episódio de ZCAS. 

Alvarez et al. (2015) estudaram a influência da MJO na precipitação na América do 

Sul. Analisando sazonalmente, eles concluíram que no trimestre de DJF (dez-jan-fev), quando 

o sistema de monção da América do Sul (SMAS) está ativo, são observadas maiores chances 

de ocorrer precipitação excedente ao tercil superior (percentil de 67%) na região da ZCAS 

entre as fases 8 e 1 da MJO; já nos meses de JJA (jun-jul-ago) e SON (set-out-nov), durante a 

estação seca nos trópicos, são observadas condições desfavoráveis para a ocorrência de 

precipitação excedente ao tercil superior na região da ZCAS, principalmente entre as fases 4 e 

5 da OMJ, situação que é favorecida pela convergência em altos-níveis sobre a América do 

Sul tropical, que dá condições de movimento descendente na região da ZCAS. 

Recentemente, Shimizu e colaboradores (2016) também estudaram a influência da 

MJO nos eventos extremos de precipitação sobre o norte da América do Sul. Eles 

encontraram que a ocorrência de extremos secos é favorecida quando a convecção tropical 

está localizada sobre a Indonésia e é suprimida sobre o norte da América do Sul, ou seja, nas 

fases 3, 4 e 5 da MJO. Extremos úmidos são mais frequentes quando a convecção está 

localizada sobre o oceano Índico (fases 1 e 2) e quando há supressão da convecção sobre a 

Austrália (fases 7 e 8). 

Valadão et al. (2016) estudaram os impactos locais da MJO na precipitação 

intrassazonal sobre o nordeste do Brasil. O impacto mais forte (e altamente significativo) da 

MJO foi observado durante o verão. Segundo os autores, as anomalias de precipitação durante 

DJF e SON indicam que as ondas de Kelvin-Rossby convectivamente acopladas 

desempenham um papel importante na modulação da precipitação sobre o nordeste e no 

fortalecimento e posicionamento da convecção sobre a ZCAS. Já as anomalias de precipitação 

durante MAM e JJA exibem uma variabilidade espacial mais complexa. Nestas estações as 
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áreas costeiras orientais dependem da força do anticiclone subtropical do Atlântico, o qual é 

amplamente modulado pelas ondas de Rossby. Quando os regimes de leste dominam sobre a 

América do Sul tropical, há um fortalecimento desse anticiclone, favorecendo a precipitação a 

barlavento da faixa costeira; e intensificando a subsidência a sotavento das montanhas, o que 

diminui a precipitação sobre essa área. 

 

2.2 OSCILAÇÃO ANTÁRTICA 

 

Gong e Wang (1998) encontraram uma oscilação atmosférica com variabilidade de 

baixa frequência em latitudes médias e altas do Hemisfério Sul, a qual nomearam de oscilação 

Antártica (AAO na sigla em inglês). Subsequentemente, eles definiram o Índice Oscilação 

Antártica (AOI em inglês) como a diferença na pressão zonal-média do nível do mar 

normalizada entre as latitudes de 40ºS e 60ºS (GONG E WANG, 1999). 

A oscilação Antártica, também conhecida como Modo Anular Sul (SAM na sigla em 

inglês), existe todo o ano e é caracterizada por uma estrutura zonal simétrica envolvendo uma 

alternância de pressão entre as latitudes médias e altas. Este é o principal modo da 

variabilidade da circulação atmosférica nos extratrópicos do Hemisfério Sul e é caracterizado 

por perturbações de altura geopotencial de sinais opostos na Antártica e no cinturão zonal 

centrado próximo a 45º de latitude (THOMPSON E WALLACE, 2000, parte I). 

De acordo com o Centro de Previsão Climática (CPC) da Administração Nacional 

Oceânica e Atmosférica (NOAA na sigla em inglês), o índice diário AAO é construído pela 

projeção das anomalias diárias da altura geopotencial no nível de 700 milibares ao sul de 

20ºS, na 1ª Função Ortogonal Empírica (EOF na sigla em inglês). Uma vez que a AAO tem 

maior variabilidade durante a estação fria, o padrão dominante captura então, principalmente 

as características do padrão AAO na estação fria. 

Esta variabilidade apresenta duas fases distintas. A fase positiva, a qual está 

representada na figura 2.2 abaixo, está associada à diminuição [aumento] da pressão em 

superfície e altura geopotencial sobre a Antártica [latitudes médias] e um fortalecimento dos 

ventos de oeste e mudança em direção aos polos no Hemisfério Sul. Na fase negativa, 

prevalecem as condições opostas. 
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Figura 2.2 - Fase positiva da oscilação Antártica (AAO). (Fonte: CPC/NOAA) 

 

Portanto, na fase positiva da AAO, a atividade dos transientes, como os ciclones 

extratropicais e frentes frias, que é observada em latitudes médias fica deslocada para as 

regiões próximas da Antártica. Já na fase negativa da AAO ocorre o contrário, ou seja, uma 

maior frequência de ciclones extratropicais e frentes frias é esperada na região de latitudes 

médias. 

Thompson e Wallace (2000, parte II) observaram uma tendência positiva no índice do 

modo anular do HS ao longo de 30 anos (1968-1997) na baixa troposfera, indicando um 

fortalecimento dos ventos de oeste em latitudes subpolares. Os autores relataram ainda que a 

primavera austral é a “estação ativa” da AAO, ou seja, o modo amplifica com a altura em 

direção à estratosfera nesta época do ano. 

Silvestri e Vera (2003) também estudaram o sinal da AAO nas anomalias de 

precipitação sobre o sudeste da América do Sul (região que engloba a Argentina, sul do 

Brasil, Uruguai e Paraguai). A análise mostrou que durante a primavera, a fase positiva 

[negativa] da AAO está associada com anomalia anticiclônica [ciclônica] em altos níveis, 

convergência de umidade enfraquecida [reforçada] e diminuição [aumento] da precipitação 

sobre o sudeste da América do Sul. 

Uma importância nas variações da AAO está relacionada às propriedades de ciclones 

extratropicais. Carvalho et al. (2005) indicaram que as fases da AAO modulam a latitude de 

formação dos ciclones e seu deslocamento máximo em direção ao equador. Segundo os 

autores, os ciclones tendem a se formar e mover-se para latitudes mais baixas durante a fase 

negativa da AAO, bem como ter pressões centrais mais altas quando comparado com a fase 
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positiva. Ciclones formados mais próximos da Antártica durante a fase positiva da AAO têm 

pressões centrais mais baixas do que aqueles que evoluem longe deste continente. 

Reboita et. al (2009) também estudaram a relação entre os ciclones e as fases 

diferentes da AAO. De acordo com os autores, durante a fase negativa da AAO a densidade 

de ciclones é deslocada para o norte, quando comparado com a fase positiva, a qual mostra 

uma forte concentração de ciclones ao redor do continente Antártico. 

Os autores observaram ainda que essas características associadas ao deslocamento dos 

ciclones têm um impacto no padrão de anomalia de precipitação durante ambas as fases da 

AAO. Na fase negativa, anomalias positivas de precipitação são vistas por toda a parte sul da 

América do Sul durante o outono e mais concentrada ao redor do sul do Brasil durante o 

verão. Parece que a atividade de monção da América do Sul e, portanto, a ZCAS é mais fraca 

durante o verão quando uma fase negativa da AAO ocorre. É possível que o aumento da 

atividade ciclônica sobre o sul do Brasil favoreça o transporte de ar quente e úmido da Bacia 

Amazônica para esta região através do jato de baixos níveis (JBN) a leste da Cordilheira dos 

Andes. 

Já na fase positiva da AAO, os autores observaram que durante o outono há anomalias 

negativas de precipitação sobre o sul do Brasil e fracas anomalias positivas sobre o sudeste. 

Este padrão de “gangorra” também é visto durante o verão, quando anomalias positivas de 

precipitação são observadas sobre as partes central e norte do Brasil. Neste caso a ZCAS é 

deslocada para norte da sua posição climatológica. 

Vasconcellos e Cavalcanti (2010) estudaram a relação entre a AAO e a precipitação 

extrema sobre o sudeste brasileiro. As autoras observaram que anomalia positiva de 

precipitação ocorre na região da ZCAS durante a fase positiva da AAO, quando anomalias 

negativas de chuva ocorrem ao sul. Já na fase negativa da AAO, precipitação maior que o 

normal ocorre sobre Uruguai e nordeste da Argentina e há um déficit de precipitação sobre o 

sudeste do Brasil. 

Dado o forte consenso de que a AAO tenderá para sua fase positiva sob um cenário de 

altas emissões (por exemplo, Zheng et al., 2013), então, Lim et al. (2016) estudaram o 

impacto de tal mudança na AAO sobre a precipitação no HS, avaliando simulações projetadas 

com o cenário RCP8.5 (concentração muito alta de gases de efeito estufa) do IPCC (2014). Os 

autores encontraram que esta mudança na AAO leva à diminuição das chuvas em latitudes 

médias e a um aumento em latitudes altas do HS, tanto no verão como no inverno. Por outro 

lado, o impacto sobre as chuvas subtropicais do HS apresenta forte sazonalidade com o 
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aumento das chuvas apenas no verão, resultando em uma expansão em direção ao polo da 

zona subtropical seca no inverno. 

 

3 DADOS E METODOLOGIA 

 

3.1 VARIABILIDADE DA PRECIPITAÇÃO 

 

Neste capítulo, pretendeu-se analisar o comportamento da precipitação dos eventos de 

ZCAS em cada fase da AAO. Primeiramente, selecionaram-se os casos de eventos ZCAS, 

cortesia de Profa. Dra. Simone Ferraz (UFSM), que foram encontrados na literatura (teses, 

artigos, dissertações), em cartas sinóticas, em imagens de satélites e também, na maior parte, 

no Boletim Climanálise (CPTEC/INPE), no período de 1992 a 2015, totalizando 160 eventos 

(atenta-se para o fato de que é possível que algum evento não seja realmente uma chuva 

convectiva associada diretamente à ZCAS, mas sim chuvas relacionadas às escalas sinótica ou 

mesoescala). Foram utilizados dados diários do índice climático AAO, obtidos do Climate 

Prediction Center (CPC) do NCEP para este mesmo período, e também dados diários de 

precipitação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), da Agência Nacional de Águas 

(ANA) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE), interpolados 

em uma grade com resolução espacial de 0.25º x 0.25º, nos anos de 1980 a 2013 (XAVIER et 

al., 2015). As análises foram feitas no período concomitante entre os dados: de 1992 a 2013. 

Com isto, foram calculadas a porcentagem, a persistência e a ocorrência anual dos 

eventos ZCAS nas fases positiva e negativa da AAO, bem como os campos médios da 

precipitação acumulada e desvio padrão por evento de ZCAS. Também foi gerada a 

composição defasada (“lag composite”) das anomalias diárias de precipitação para cada fase 

da AAO, entre os lags de -2 e +7, sendo que o lag 0 corresponde ao dia de início do evento. 

 

3.2 MÉTODO DE FILTRAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS 

 

Nesta parte do trabalho são investigados os padrões de anomalias intrassazonais da 

circulação atmosférica no período que antecede e após a ocorrência de um evento de ZCAS, 

para cada fase da AAO. Para isto foram utilizados dados diários de reanálise do ERA-

INTERIM do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) no período 

de 1980 a 2015, para as variáveis: temperatura do ponto de orvalho em 2 metros (𝑇𝑑2𝑚), 

temperatura em 2 metros (𝑇2𝑚), componentes zonal do vento em 850 hPa (U850) e 200 hPa 
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(U200) e meridional do vento em 850 hPa (V850), altura geopotencial nos níveis de 700 hPa 

(HGT700) e em 200 hPa (HGT200) e pressão ao nível do mar (PNM). Estes dados possuem 

uma resolução espacial de 0,75º lat x 0,75º lon. Também foram utilizados dados diários de 

radiação de onda longa emergente (ROLE) do National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), interpolados em uma grade com resolução espacial de 2,5º x 2,5º no 

período de 1974 a 2013. 

A série completa destes dados foi filtrada na escala intrassazonal (Anexo A), através 

do filtro passa-banda entre 10-100 dias e após, foi aplicado o teste estatístico T-Student 

(Anexo B) para calcular as anomalias estatisticamente significativas ao nível de 95%. Para 

analisar a evolução temporal das anomalias intrassazonais de cada variável citada acima, 

foram realizadas composições defasadas (com lag) considerando 8 dias antecedentes ao 

evento (lag= -8) até 8 dias posteriores ao seu início (lag=+8), sendo que o lag 0 corresponde 

ao dia de início do evento. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PRECIPITAÇÃO NOS EVENTOS DE ZCAS 

 

 A Figura 4.1 mostra a porcentagem dos eventos ZCAS que ocorreram em cada fase da 

AAO. Pode-se perceber que 65% dos casos de ZCAS ocorreram na fase positiva da AAO, 

totalizando 105 eventos, e 35% na fase negativa (55 eventos). 

 

Figura 4.1 - Porcentagem dos eventos de ZCAS associados às fases da oscilação Antártica (AAO). 
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A Figura 4.2 ilustra a distribuição da persistência dos eventos de ZCAS em cada uma 

das fases da AAO. Os círculos vermelhos representam valores extremos. Dentre os casos que 

ocorreram na fase negativa (AAO-), a persistência mínima foi de 4 dias e a máxima de 7 dias, 

sendo que os valores oscilaram em torno de 6 dias. Já nos casos de ZCAS que aconteceram na 

fase positiva (AAO+), a persistência mínima foi de 4 dias, a máxima de 12 dias e a média de 

6 dias. Neste caso, o quartil superior indica que 25% dos valores são maiores que 8 dias.  

 

 

  Figura 4.2 - Boxplot da persistência (dias) dos eventos de ZCAS nas fases positiva e negativa da AAO. 

 

Uma possível explicação para o fato de que os eventos foram mais persistentes na 

AAO+ é de que como há pressões mais baixas em superfície sobre a Antártica e pressões mais 

altas em latitudes médias, por compensação deveriam existir baixas pressões em latitudes 

menores, induzindo um movimento ascendente e favorecendo a convecção da ZCAS. Embora 

a grande maioria dos eventos tenha ocorrido na AAO+, nota-se que uma boa parte dos casos 

aconteceu na AAO‒; um provável mecanismo físico para isto é de que como na AAO‒ a 

atividade ciclônica está deslocada para as regiões mais próximas do sul do Brasil, estes 

sistemas transientes (ciclones extratropicais) podem “disparar” um evento de ZCAS, 

configurando a convecção sobre a região da ZCAS. 

Na Figura 4.3 é apresentado o número de eventos anuais de ZCAS associados às fases 

da AAO. Comparando-se ano a ano, há uma predominância de ocorrência da ZCAS na fase 

positiva da AAO, sendo que o maior número de casos por ano foi em 2008 e 2010, 

totalizando 11 eventos. Observa-se ainda que há um número muito maior de ZCAS a partir de 

2005, o que nos leva a pensar novamente sobre a origem dos dados de ZCAS (se foi ou não 
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chuva convectiva associada diretamente à ZCAS). Mas mesmo com esta diferença é notável 

que os eventos na AAO+ são superiores em toda a série, ressaltando o resultado encontrado 

anteriormente. 

 

 

               Figura 4.3 - Gráfico anual do número de eventos ZCAS que ocorreram em cada fase da AAO. 

 

Outra informação a respeito da relação entre a ZCAS e a AAO é mostrada na Figura 

4.4. Em 4.4(a) tem-se a média da precipitação acumulada por eventos ZCAS que ocorreram 

durante a fase positiva da AAO e em 4.4(b) durante a fase negativa da AAO. Como esperado, 

os maiores acumulados em ambas as fases estão representados sobre a região climatológica da 

ZCAS, sendo que na fase positiva os valores são relativamente maiores. Os máximos de 

precipitação abrangem algumas áreas sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste. 
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Figura 4.4 - Média da precipitação acumulada (mm) dos eventos ZCAS (a) na fase positiva da AAO e (b) na fase 

negativa da AAO, para o período de 1992 a 2013. 

 

Na Figura 4.5 é mostrado o desvio padrão da precipitação acumulada dos eventos 

ZCAS durante as fases positiva (a) e negativa (b) da AAO. Em (a) destaca-se maiores valores 

sobre o sudeste brasileiro, ou seja, nesta região os valores de precipitação acumulada têm uma 

variabilidade maior em relação à média. Isto quer dizer que a ZCAS oscila mais (em termos 

de precipitação) no sudeste, possivelmente devido ao efeito da topografia e também ao regime 

de chuvas que é distinto nesta região (verão bastante chuvoso e inverno mais seco), sendo que 

a análise abrangeu o período de transição (final da primavera e início do verão). Já em (b) o 

desvio padrão é menor sobre a região da ZCAS, sem nenhum sinal significativo se comparado 

com a AAO+. 

 

 

Figura 4.5 - Desvio padrão da precipitação acumulada (mm) por evento de ZCAS (a) na fase positiva da AAO e 

(b) na fase negativa da AAO, para o período de 1992 a 2013. 
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A Figura 4.6 representa a diferença entre a média da precipitação acumulada dos 

eventos ZCAS na fase positiva e na fase negativa da AAO. Isto significa que, onde esta 

diferença é positiva a precipitação é maior durante a fase positiva da oscilação e, onde a 

diferença é negativa a precipitação é maior durante a fase negativa. De fato, isto concorda 

com o resultado mostrado na Figura 4.4, no qual a precipitação acumulada média tem maiores 

valores na fase positiva da AAO (entre 8 e 24 mm a mais na região da ZCAS na AAO+). 

 

 

Figura 4.6 - Diferença entre a média da precipitação acumulada nos eventos ZCAS na fase positiva e na fase 

negativa da AAO durante o período de 1992 a 2013. 

 

A composição defasada da diferença entre a precipitação diária nos eventos de ZCAS 

na AAO positiva e na AAO negativa é mostrada no Quadro 4.1. Aqui apenas os lags mais 

representativos são mostrados e as regiões em branco representam o intervalo entre -1 mm e 1 

mm. Há uma predominância de diferenças positivas na região da ZCAS a partir do lag 4, ou 

seja, a média da precipitação diária nesta região é maior durante a fase positiva da AAO e 

enfraquece a partir do lag 8 (não mostrado). Nos lags 6 e 7 destacam-se os maiores valores 

abrangendo grande parte das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. 

Já nos Quadros 4.2 e 4.3 tem-se a composição das anomalias de precipitação diária 

para cada fase da AAO. De modo geral, a partir do lag 1 há uma faixa extensa de anomalias 

positivas aproximadamente na região da ZCAS e começa a enfraquecer a partir do lag 6, em 

ambas as fases da AAO. É notório também que a partir do início do evento (lag 0) surgem 

anomalias negativas de precipitação sobre a região Sul do Brasil, estando de acordo com o 

encontrado na literatura (Cunningham e Cavalcanti (2006), Nogués-Paegle e Mo (1997)), 

anomalia a qual enfraquece a partir do lag 7. 
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Quadro 4.1 - Composição defasada da diferença entre a precipitação diária média (mm) da AAO+ e a da AAO- no período de 1992-2013. Os lags estão indicados no topo de 

cada figura e as regiões em branco representam o intervalo entre -1 mm e 1 mm 
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Quadro 4.3 - Composição defasada das anomalias de precipitação diária (mm) na AAO- entre 1992-2013. Os lags estão indicados no topo de cada figura e as regiões em 

branco representam o intervalo de -0.5 mm a 0.5 mm

     

     

Quadro 4.2 - Composição defasada das anomalias de precipitação diária (mm) na AAO+ entre 1992-2013. Os lags estão indicados no topo de cada figura e as regiões em 

branco representam o intervalo de -0.5 mm a 0.5 mm 
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4.2 VARIAÇÕES INTRASSAZONAIS DOS PADRÕES ATMOSFÉRICOS 

ASSOCIADOS À ZCAS 

 

Observa-se em altos níveis, por meio do geopotencial (200 hPa) na AAO+ (Quadro 

4.4) um trem de ondas em latitudes médias, com anomalias negativas (ciclônicas) sobre o 

Uruguai, sul do Paraguai e região sul do Brasil, indicando um movimento descendente em 

superfície nestas regiões; e anomalias positivas (anticiclônicas) abrangendo regiões no centro-

oeste e norte do país, que indicam uma vorticidade relativa anticiclônica em altos níveis 

(delimitando as regiões propícias para a ocorrência de ZCAS), ocasionando em um 

movimento ascendente em superfície. Nesta fase também são observados centros ciclônicos 

mais intensos sobre o oceano Pacífico leste e anticiclônicos sobre o sul da América do Sul, 

estendendo-se para os oceanos Pacífico leste e Atlântico oeste, principalmente nos lags 0 e 6. 

Já na AAO- (Quadro 4.5) esse trem de ondas apresenta uma estrutura heterogênea e menos 

significativa, com anomalias positivas sobre o sul do continente e o oceano Atlântico 

adjacente, sendo estas mais intensas nos lags -4 e 2; e com anomalias negativas sobre o 

Pacífico em latitudes médias, Uruguai e sul do Brasil, ou seja, nestas regiões há a presença de 

um vórtice ciclônico gerando movimento ascendente em baixos níveis, sendo mais intensos 

nos lags -4 e 0. Poucos dias antes do início do evento estas anomalias já começam a se 

estabelecer, fortalecem (lag 0) e após enfraquecem a partir do lag 4. 

As anomalias de geopotencial no nível de 700 hPa são mostradas nos Quadros 4.6 e 

4.7 e são mais fracas se comparadas com as do nível de 200 hPa. Uma análise inicial permite 

dizer que estes centros anômalos encontram-se em fase com os centros em altos níveis, 

indicando uma atmosfera barotrópica na qual a densidade é dependente só da pressão, ou seja, 

o escoamento de grande escala depende apenas da posição horizontal e do tempo, não da 

altura. Em ambas as fases da AAO são observadas anomalias negativas persistentes de 

geopotencial (circulação ciclônica) sobre o Pacífico leste e em regiões do sul, sudeste e 

centro-oeste do Brasil, estendendo-se para o oceano Atlântico, modulando a convecção nestas 

regiões, sendo que estas anomalias enfraquecem a partir do lag 4 na AAO-. Este padrão 

anômalo negativo no Atlântico próximo à costa da Região Sul do Brasil serve de sustentação 

para o ancoramento da ZCAS. Também são notórias anomalias positivas de geopotencial 

(circulação anticiclônica) na maior parte da Argentina e do Chile, induzindo pressões mais 

altas em superfície e inibindo a formação de nuvens nesta região. 
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Quadro 4.4 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais de altura geopotencial (m) em 200 hPa durante os eventos de ZCAS na fase positiva da AAO. As linhas 

contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos 

ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 20 m. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.5 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais de altura geopotencial (m) em 200 hPa durante os eventos de ZCAS na fase negativa da AAO. As linhas 

contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos 

ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 20 m. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.6 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais de altura geopotencial (m) em 700 hPa durante os eventos de ZCAS na fase positiva da AAO. As linhas 

contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos 

ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 10 m. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.7 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais de altura geopotencial (m) em 700 hPa durante os eventos de ZCAS na fase negativa da AAO. As linhas 

contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos 

ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 10 m. (Dof= graus de liberdade). 
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No campo do vento zonal em altos níveis (200 hPa) observam-se anomalias positivas 

(ventos de oeste) persistentes na circulação sobre a região central da América do Sul, 

abrangendo áreas no Paraguai, sul e sudeste do Brasil, em ambas as fases da AAO (Quadros 

4.8 e 4.9). Também podem ser notadas anomalias negativas (ventos de leste) nas regiões 

centrais da Argentina e Chile, com extensão para o oceano Atlântico, indicando uma 

circulação ciclônica em altos níveis sobre estas áreas. Comparando-se com o geopotencial 

neste mesmo nível, percebe-se uma defasagem: estas anomalias zonais encontram-se mais ao 

norte dos centros anômalos de geopotencial. 

As composições da circulação atmosférica através do vento zonal em 850 hPa 

(Quadros 4.10 e 4.11) mostram que, nas duas fases da AAO, os ventos em baixos níveis são 

mais fracos e distribuídos de uma forma mais heterogênea sobre a América do Sul, se 

comparadas com as anomalias em altos níveis. Na AAO+ são observadas anomalias 

negativas, indicando ventos de leste, sobre a região central da Argentina e nos estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, sendo estas mais intensas (-1,5 m/s) no lag 0, enquanto que 

anomalias positivas (ventos de oeste) são dominantes antes e após os eventos em boa parte do 

Brasil. Na AAO- estas anomalias positivas também são evidentes ao longo dos eventos, mas 

com destaque para o lag 0, no qual surgem anomalias mais intensas (de até 2,5 m/s) na região 

do Pacífico próximo à costa leste da Austrália. Já as anomalias negativas são mais salientes 

apenas nos lags -4 e 2 sobre o Uruguai, sul da Argentina e sul do Brasil. 
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Quadro 4.8 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais do vento zonal (m/s) em 200 hPa durante os eventos de ZCAS na fase positiva da AAO. As linhas contínuas 

(tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 

95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 1,5 m/s. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.9 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais do vento zonal (m/s) em 200 hPa durante os eventos de ZCAS na fase negativa da AAO. As linhas contínuas 

(tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 

95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 1,5 m/s. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.10 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais do vento zonal (m/s) em 850 hPa durante os eventos de ZCAS na fase positiva da AAO. As linhas contínuas 

(tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 

95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 1 m/s. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.11 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais do vento zonal (m/s) em 850 hPa durante os eventos de ZCAS na fase negativa da AAO. As linhas contínuas 

(tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 

95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 1 m/s. (Dof= graus de liberdade). 
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Nos Quadros 4.12 e 4.13 são mostrados os campos defasados das anomalias 

intrasazonais de ROLE. De forma geral, tanto na AAO+ quanto na AAO-, é bem visível um 

padrão dipolo com anomalias negativas (convecção reforçada) sobre a região climatológica da 

ZCAS, orientadas na direção noroeste-sudeste estendendo-se até o oceano Atlântico, e 

anomalias positivas (supressão da convecção) sobre o Rio Grande do Sul e nordeste da 

Argentina. Isto nos indica que há uma maior precipitação sobre a ZCAS e um déficit no sul do 

país, estando de acordo com o resultado encontrado anteriormente neste trabalho. 

No campo de pressão média ao nível do mar, em ambas as fases da AAO (Quadros 

4.14 e 4.15), de forma geral, não há um sinal significativo sobre a região da ZCAS, mas é 

visto ao longo do evento um padrão com anomalias negativas em algumas áreas do sudeste do 

Brasil e anomalias positivas sobre o Uruguai e nordeste da Argentina. Na AAO+ são 

observadas anomalias positivas mais abrangentes no centro-sul da América do Sul a partir do 

lag -2, indicando que nestas regiões as pressões superficiais são mais altas, inibindo a 

formação de nuvens, e elas enfraquecem no lag 6. Além disso, centros anômalos negativos 

são vistos sobre o Pacífico leste, indicando um decaimento na pressão sobre o oceano. Na 

AAO-, de forma geral, estas anomalias são mais fracas, mas nota-se centros anômalos 

negativos relativamente mais intensos (de até -4 hPa) nos lags -4 e 0 sobre o oceano Pacífico 

em latitudes médias. 
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Quadro 4.12 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais de ROLE (W/m²) durante os eventos de ZCAS na fase positiva da AAO. As linhas contínuas (tracejadas) 

indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 95%, 

baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 5 W/m². (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.13 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais de ROLE (W/m²) durante os eventos de ZCAS na fase negativa da AAO. As linhas contínuas (tracejadas) 

indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 95%, 

baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 5 W/m². (Dof= graus de liberdade). 



47 

 

   

   

   
 

 

 

Quadro 4.14 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais de PNM  (hPa) durante os eventos de ZCAS na fase positiva da AAO. As linhas contínuas (tracejadas) 

indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 95%, 

baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 1 hPa. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.15 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais de PNM  (hPa) durante os eventos de ZCAS na fase negativa da AAO. As linhas contínuas (tracejadas) 

indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 95%, 

baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 1 hPa. (Dof= graus de liberdade). 
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Os compósitos das anomalias do vento meridional em 850 hPa mostram em ambas as 

fases da AAO (Quadros 4.16 e 4.17) e no decorrer dos eventos, anomalias positivas sobre a 

região do jato de baixos níveis (JBN), abrangendo regiões do centro-oeste, sul e sudeste do 

Brasil, estendendo-se para o oceano Atlântico, indicando então ventos de sul nestas áreas. O 

oposto é observado mais ao norte em ambas as fases da AAO, ou seja, têm-se anomalias 

negativas abrangendo partes do norte e nordeste do Brasil, indicando ventos com componente 

de norte nestas regiões. Esse padrão dipolo de anomalias resulta então em uma região de 

convergência sobre a região climatológica da ZCAS. 

A convergência em baixos níveis destes ventos de norte com os de oeste (vistos 

anteriormente) em latitudes médias influencia na intensidade e localização da ZCAS. A 

composição defasada das anomalias da diferença entre a temperatura do ar e a temperatura do 

ponto de orvalho mostra, em ambas as fases da AAO (Quadros 4.18 e 4.19), valores negativos 

significativos sobre regiões do centro-oeste e sudeste do Brasil, indicando um ambiente mais 

úmido nestas áreas (isto é, os valores de T e Td estão mais próximos, por isso a diferença é 

menor). Isto concorda com o fato de que há convergência de umidade em baixos níveis na 

região da ZCAS, abrangendo essas regiões de anomalias negativas. Apenas em alguns 

momentos (lags -2 e 8 na AAO- e lag -2 na AAO+) aparecem anomalias positivas sobre o 

nordeste da Argentina, Uruguai e sul do Brasil, indicando um ambiente mais seco nestas 

regiões (a diferença entre T e Td é maior). 
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Quadro 4.16 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais do vento meridional (m/s) em 850 hPa durante os eventos de ZCAS na fase positiva da AAO. As linhas 

contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos 

ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 1 m/s. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.17 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais do vento meridional (m/s) em 850 hPa durante os eventos de ZCAS na fase negativa da AAO. As linhas 

contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores positivos (negativos) estatisticamente significativos 

ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 1 m/s. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.18 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais da diferença entre a temperatura do ar (T) e a temperatura do ponto de orvalho (Td) (em ºC) durante os 

eventos de ZCAS na fase positiva da AAO. As linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores 

positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 0,6 ºC. (Dof= graus de liberdade). 
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Quadro 4.19 - Composições defasadas de anomalias intrasazonais da diferença entre a temperatura do ar (T) e a temperatura do ponto de orvalho (Td) (em ºC) durante os 

eventos de ZCAS na fase negativa da AAO. As linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores 

positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 0,6 ºC. (Dof= graus de liberdade). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com este trabalho podemos concluir que os eventos de ZCAS analisados aqui foram 

mais intensos e persistentes durante a fase positiva da AAO, sendo que a maior variabilidade 

da precipitação ocorreu em regiões sobre o sudeste do Brasil. Uma especulação para isto é de 

que como há pressões em superfície mais baixas sobre a Antártica e mais altas em latitudes 

médias (característica da AAO+), por compensação deveriam existir pressões menores em 

baixas latitudes que induziriam um movimento ascendente (convecção) nesta região, 

favorecendo a ocorrência do fenômeno ZCAS. Na AAO‒ os eventos de ZCAS foram mais 

fracos (menores acumulados de precipitação) se comparado com a AAO+ e uma possibilidade 

para isto é de que o aumento da atividade ciclônica sobre o sul do Brasil favoreça o transporte 

de ar quente e úmido da Amazônia para esta região através do jato de baixos níveis. 

Comparando-se anualmente, há uma predominância de ocorrência de eventos ZCAS 

na AAO+ sendo que em cada um dos anos o número de casos na AAO+ foi superior ao 

número de casos na AAO‒. A última década do período analisado (1992-2015), de forma 

geral, mostrou quase o dobro do número de eventos ZCAS, se comparado com a década 

anterior. Este resultado pode estar associado a um padrão de teleconexão como a Oscilação 

Decadal do Pacífico (ODP), que é uma variabilidade que ocorre na TSM do oceano Pacífico, 

ou até mesmo pode estar mascarado devido à incerteza na origem dos dados de ZCAS.  

Os campos defasados das anomalias intrasazonais das variáveis analisadas 

representaram de forma coerente os padrões da circulação atmosférica associada ao fenômeno 

da ZCAS, e de forma geral, estas anomalias foram sutilmente mais intensas na AAO+, 

fortalecendo-se já alguns dias antes do início do evento. Os padrões mostraram anomalias 

positivas de geopotencial em altos níveis sobre a ZCAS, indicando as áreas propícias para a 

ocorrência do evento, associadas com um movimento ascendente em baixos níveis. Os 

campos do vento zonal em baixos níveis indicaram uma circulação com ventos de oeste sobre 

a região da ZCAS e com ventos de componente leste sobre a região central da Argentina e sul 

do Brasil. Também os campos de ROLE representaram corretamente a ZCAS, com convecção 

reforçada sobre o continente, estendendo-se para o oceano Atlântico e convecção suprimida 

no nordeste da Argentina e sul do Brasil. 

 E pode-se dizer então, que o sinal da influência da oscilação Antártica sobre a ZCAS é 

melhor representado durante a fase positiva desta variabilidade. 
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ANEXO A – MÉTODO DE FILTRAGEM 

 

O propósito geral da filtragem de séries temporais é alterar as amplitudes de Fourier 

que descrevem as séries. Isto é feito modificando uma dada sequência de dados com um 

conjunto de pesos, denominado função peso (𝑊𝐾), para gerar uma nova sequência de dados 

suavizada. Os coeficientes de Fourier (“pesos”) para a função resposta suavizada são 

determinados multiplicando-se a função peso original por uma função que Lanczos (1956) 

chamou de “função sigma”. 

Duchon (1979) descreveu a filtragem como uma transformação de uma sequência de 

dados de entrada 𝑋𝑡, onde t é o tempo, em uma sequência de saída 𝑌𝑡 usando a relação linear: 

𝑌𝑡 = ∑ 𝑊𝑘𝑋𝑡+𝑘

𝑛

𝑘=−𝑛

 

A função resposta de frequência é dada por: 

𝑅(𝜔𝐾) =
𝐶′(𝜔𝐾)

𝐶(𝜔𝐾)
 

onde 𝐶′(𝜔𝐾) é a amplitude de uma onda de frequência 𝜔𝐾 compondo a série 𝑌𝑡 e 𝐶(𝜔𝐾) é a 

amplitude da onda de frequência 𝜔𝐾 que compõe a série original 𝑋𝑡. Mais genericamente, a 

resposta de frequência é definida como: 

𝑅(𝑓) = ∑ 𝑊𝐾exp(𝑖2𝜋𝑓𝐾∆)

𝑛

𝑘=−𝑛

 

onde ∆ é o intervalo de amostragem e 𝑓 a frequência (ciclo do intervalo de dados). 

 Uma vez que um filtro ideal está sendo usado, o primeiro passo é decidir o valor de 

corte da frequência (𝑓𝑐) que se deseja analisar. Para filtrar uma banda específica, limitada 

pelas frequências de corte 𝑓𝑐2 e 𝑓𝑐1, utiliza-se a equação da função peso abaixo, de acordo 

com Duchon (1979): 

𝑊𝐾 = (
𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝐶2𝑘)

𝜋𝑘
−
𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝐶1𝑘)

𝜋𝑘
)𝜎, 𝑘 = 𝑛, … ,0, … , 𝑛 

 

e a resposta de frequência do filtro passa-banda é então dada por: 

 

𝑅(𝑓)𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎−𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑅(𝑓)𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎−𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎 − 𝑅(𝑓)𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎−𝑎𝑙𝑡𝑎 
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ANEXO B – TESTE T-STUDENT 

  

 Para se determinar a significância estatística de um conjunto de dados, é muito 

utilizada a técnica estatística do teste t de Student. Este é um teste de hipótese que usa 

conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula quando a estatística do teste(t) 

segue uma distribuição t-Student (unicaudal ou bicaudal). No caso de uma distribuição 

bicaudal (ou bilateral), a hipótese nula é tida como �̅� = 𝜇0ℯ e, consequentemente, a hipótese 

alternativa é �̅� ≠ 𝜇0, tendo que ser avaliada ao mesmo tempo a possibilidade de �̅� < 𝜇0 e 

�̅� > 𝜇0. Para isso, ao consultar a função densidade de probabilidade da distribuição t-Student, 

devem ser consideradas as áreas abaixo da curva para valores superiores a t e inferiores a –t, 

ou seja, as duas “caudas” da distribuição: 

 

 

 Neste trabalho foi utilizado o teste bilateral com nível de confiança de 95%, com os 

valores de 𝛼 = 0,05 e graus de liberdade GL= N-2, onde N é o numero de eventos. Então, 

obtiveram-se dois valores de GL de acordo com o número de eventos ZCAS em cada fase da 

AAO: GL=69 para AAO negativa e GL=87 para AAO positiva. Adotou-se o t crítico (𝑡𝑐) 

como sendo 𝑡𝑐 = 1.994 (AAO negativa) e 𝑡𝑐 = 1.987 (AAO positiva) (tirados da tabela da 

distribuição t de Student). Estes valores são definidos como limiares para a análise da 

significância estatística. Por fim, o teste estatístico t é calculado através da seguinte equação: 

𝑡 = √𝑛
�̅�𝑛 − 𝜇

𝑆𝑛
 

onde �̅�𝑛 é a média do conjunto de dados e 𝑆𝑛 é o desvio padrão. 

 


