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Resumo
Neste estudo foram analisadas as variações inter-anuais e intra-sazonais
(banda de 20 a 100 dias) da precipitação em estações de superfície na parte
central do Chile. Para este propósito foram considerados 34 anos de dados de
precipitação diária (entre 1960 e 1993) em cinco estações: San Felipe (32°45´
°S) ;Santiago (33°26´°S) ;Valparaíso (33°05´°S); La Rufina (34°44´°S) e Los
Queñes (35°00´°S)
A principal característica do regime de precipitação no Chile central é que este
é altamente influenciado por sistemas dinâmicos que se propagam em
latitudes médias. Conseqüentemente, observa-se a existência de um ciclo
anual bem definido, com precipitações máximas nos meses invernais (Junho a
Agosto -JJA), as quais são influenciadas pela variabilidade do Anticiclone
Subtropical do Pacifico (ASP) e localmente pela complexa orografia do Chile.
Análises estatísticas determinaram dois grupos com diferentes distribuições de
precipitação, indicando o importante papel da posição latitudinal das estações.
Pertencem ao primeiro grupo (PG), localizado mais ao norte, as estações San
Felipe, Santiago e Valparaiso, com precipitações anuais em torno aos 300 mm.
No segundo grupo (SG), mais ao sul, ficaram La Rufina e Los Queñes com
precipitações anuais que superam os 1000 mm. A variabilidade inter-anual das
precipitações no Chile Central é modulada pela ocorrência das diferentes
fases do El Nino Oscilação Sul (ENOS). Dos 34 invernos considerados para o
estudo 20 foram Neutros, 7 El Niño e 7 La Niña. Para PG, as máximas
precipitações se relacionam com invernos caracterizados como El Niño. Para o
SG, esta relação diminui levemente, mas continua sendo importante. A
distribuição de freqüência dos extremos de precipitação da serie foi
investigada. Eles são definidos pelo percentil de 95% (P95) e correspondem
aos 157 dias com maiores precipitações. Este valores acontecidos durante o
inverno, apresentam maior variabilidade em fases de El Niño, associados a
uma maior proporção de eventos extremos. Além disso, mostra-se uma
diminuição na influência das diferentes fases quentes e frias do ENOS com o
aumento de latitude.
O espectro da precipitação nos meses de inverno para Santiago e La Rufina,
indica picos significativos na escala intra-sazonal em entre 18,3 e 42,7 dias.
Baseados nestes resultados, as séries de precipitação foram filtradas na escala
intra-sazonal (banda de 20-100 dias). As anomalias intra-sazonais de
precipitação representam pouco mais de 50% da variabilidade das anomalias
totais de precipitação nas estações de Santiago (52,2%) e La Rufina (51,0%).
Posteriormente, foram examinados os extremos intra-sazonais de precipitação
(EIP) definidos quando as anomalias intra-sazonais de precipitação estão
acima do P95. Os EIP apresentam uma maior variabilidade nos invernos
Neutro e El Niño em todas as estações. Um Evento EIP é definido como um
conjunto de anomalias intra-sazonais diárias consecutivas que superam o limiar
de P95 estimado para cada estação. Destaca-se La Rufina com 41 eventos
extremos como a estação com maior número e Valparaiso com o menor (30).
As maiores variabilidades do número de ocorrências entre as estações
aconteceram na fase Neutra do ENSO. A Persistência é definida como o
número de dias consecutivos que um Evento EIP durou e esta variável se

apresenta de maneira similar em todas as estações, com um valor em torno
aos 10 dias. Maiores persistências são observadas em invernos na fase La
Niña.
A variabilidade dos EIP e sua relação com a propagação da OMJ é descrita
mediante um índice intra-sazonal. Nos 34 invernos considerados foram
identificados 27 eventos de OMJ. A proporção entre os dias com influências da
OMJ (OMJ) e os dias sem influência dela (NOMJ) foi de 29,7% e 14,1%
respectivamente. A proporção de EIP associados com a OMJ segundo o índice
intra-sazonal foi a seguinte: 17,8% para San Felipe, 19,7% em Santiago, 16,6%
em Valparaiso, 20,4% em La Rufina e 26,8% em Los Queñes, o que sugere
uma variabilidade latitudinal também para a influência da OMJ e sua relação
com o EIP nas estações do estudo. Entre 3,8% e 8,3% dos EIP ocorreram
quando a atividade intra-sazonal no equador foi considerada muito baixa
(NOMJ).
A principal característica dinâmica observada pelas composições defasadas de
anomalias intra-sazonais de geopotencial (H200) em relação aos EIP no Chile
central foi a caracterização de um trem de ondas nos sub-trópicos e extratrópicos do HS, semelhante ao padrão conhecido como padrão Pacific-South
America (PSA). Este se distingue pela presença de fortes anomalias intrasazonais anticiclônicas em latitudes altas no Mar de Bellingshausen. Anomalias
intra-sazonais ciclônicas intensas foram detectadas sobre o Chile central e sul
durante os eventos extremos e antecedendo estes em 5 dias. As persistências
desses padrões de anomalias caracterizam o fenômeno em escala intrasazonal. Em geral todas as variáveis intra-sazonais relacionadas com os EIP
no Chile central indicaram condições favoráveis para o desenvolvimento dos
extremos assinalados para este estudo.
Os resultados encontrados sugerem que a OMJ com sua resposta extratropical de Rossby pode modular a circulação troposférica nos sub-trópicos da
América do Sul e ter um papel importante para a ocorrência de anomalias
extremas de precipitação sobre o Chile central.

Abstract
Interannual and intraseasonal (20-100 days) variations of extreme precipitation over
Central Chile are investigated. For this purpose, we examined 34 years (1960-1993) of
daily precipitation from the following stations: San Felipe (32°45´ °S) ;Santiago
(33°26´°S) ;Valparaíso (33°05´°S); La Rufina (34°44´°S) and Los Queñes (35°00´°S)
The main characteristic of the precipitation regime over Central Chile is the influence of
mid-latitude systems upon this region. Consequently, precipitation in all regions present
a pronounced annual cycle, with maximum precipitation during the winter (JuneAugust). The precipitation regimes depend on the variability of the Pacific subtropical
Anti-cyclone and are locally influenced by complex topography. Statistical analyses
based on precipitation distributions indicate the existence of two distinct groups of
stations separated according to their latitudes. The first group (PG) includes San Felipe,
Santiago and Valparaiso stations, with total annual precipitation around 300mm. The
second group (SG) comprises La Rufina and Los Queñes stations with annual total
precipitation around 1000mm. The inter-annual variability of precipitation over central
Chile is modulated by different phases of El Niño/Southern Oscillation (ENSO). The 34
years considered in this study 20 are Neutral, 7 are El Niño and 7 La Niña years. For
PG stations (located northward) extreme precipitation are more frequent during El Niño
years. For SG stations (located southward) this relationship seems weaker, indicating
that the influence of ENSO decreases poleward.
The winter spectra of precipitation for Santiago and La Rufina show statistically
significant peaks on intraseasonal time scales (between 18.3 and 42.7 days). Based on
these results, precipitation time-series are band filtered on intraseasonal timescales (20100 days). Intraseasonal anomalies represent about 50% of the total anomalies for the
station of Santiago (52.2%) and La Rufina (51%). Extreme intraseasonal anomalies
(EIP) are further examined. They are defined when intraseasonal anomalies are above
the 95th percentile of the distribution. EIP magnitudes have large variability during
Neutral and El Niño winters. An EIP event is defined here by consecutive days with
extreme anomalies. The largest number of EIP events (41) occurred in La Rufina
whereas the lowest number was observed in Valparaiso (30). The largest variability of
the number of events is observed during Neutral winters. Persistence is defined as the
number of consecutive days with extreme anomalies. Persistence is very similar for all
stations, with median around 10 days. Large persistence is observed during La Niña
winters.
The variability of EIP and relationships with the propagation of the Madden Julian
Oscillation (MJO) is examined based on an intra-seasonal index. During the 34 winters
we identified 27 MJO events . The proportion between days with EIP during MJO events
against no-MJO events (NMJO) was about 29,7% and 14,1% respectively. The

proportion of events associated with the propagation of the MJO according to the
intraseasonal index is the following: 17,8% for San Felipe, 19,7% for Santiago, 16,6%
for Valparaiso, 20,4 for La Rufina and 26,8% for Los Queñes. These results suggest a
latitudinal dependence on the influence of the MJO. Between 3,8% to 8,3% of all EIP
events occurred during conditions with very weak intraseasonal activity in the tropics
(NOMJ).
The main dynamical feature observed with composites of 200hPa geopotential height
anomalies (H200) during the occurrence of EIP over central Chile is the characterization
of a wave train that propagates from the subtropics to midlatitudes of the Southern
Hemisphere, which resembles the Pacific South America (PSA) pattern. This pattern is
observed along with low and high level anomalies of circulation, such as a persistent
anti-cyclone over Bellingshausen Sea. Intense intra-seasonal cyclonic anomalies are
observed over central and southern Chile during and leading the EIP events in about 4
days. In general, all intraseasonal anomalies indicate appropriate conditions for the
development of extreme precipitation in the region.
The results shown here suggest that the MJO and its accompanying Rossby
extratropical response can modulate tropospheric circulation over the subtropics of
South America and play a significant role for the occurrence of extreme precipitation
over central Chile

Resumen
En este estudio fueron analizadas las variaciones inter-anuales e intraestacionales (en la banda de 20 -100 días) de precipitación en estaciones de
superficie ubicadas en la parte central de Chile. Para este propósito fueron
considerados 34 años de datos de precipitación diarias (entre 1960 y 1993) en
cinco estaciones: San Felipe (32°45´ °S) ;Santiago (33°26´°S) ;Valparaíso
(33°05´°S); La Rufina (34°44´°S) y Los Queñes (35°00´°S)
La principal característica del régimen de precipitación en Chile central es que
es altamente influenciado por sistemas dinámicos que se propagan en latitudes
medias. A su vez, se observa la existencia de un ciclo anual bien definido, con
precipitaciones máximas en los meses invernales (de Junio a Agosto – JJA) las
cuales son influenciadas por la variabilidad del Anticiclón Subtropical del
Pacifico (ASP) e localmente por la compleja orografía de Chile. Análisis
estadísticos determinaron dos grupos con diferentes distribuciones de
precipitación, mostrando el importante papel de la ubicación latitudinal de las
estaciones. Pertenecen al primer grupo (PG), localizados más al norte, las
estaciones San Felipe, Santiago y Valparaíso, con precipitaciones anuales en
torno de los 300 mm. En el segundo grupo (SG), se incluyeron las estaciones
La Rufina y Los Queñes, ambas ubicadas mas al sur, obtuvieron
precipitaciones anuales sobre los 1000 mm. La variabilidad inter-anual de las
precipitaciones en Chile central es modulada por las diferentes fases de El Niño
Oscilación Sur (ENOS). De los 34 inviernos considerados para el estudio 20
fueron Neutros, 7 El Niño y 7 La Niña. Para PG, las máximas precipitaciones se
relacionaron con inviernos caracterizados como El Niño. Para o SG, esta
relación disminuye, pero continúa siendo importante. La distribución de
frecuencia de los extremos de precipitación fue investigada. Esta es definida
por el percentil de 95% (P95) y corresponden a los 157 días con las mayores
precipitaciones. Estos valores que acontecieron durante los inviernos,
presentan una mayor variabilidad en las fases El Niño, asociados a una mayor
proporción de eventos extremos. Además, se denota una disminución en la
influencia de las diferentes fases calidas e frías de ENOS con el aumento de la
latitud.
Los análisis espectrales de precipitación en los meses de inviernos para
Santiago y La Rufina, indicaron picos significativos en la estaca intra-estacional
entre 18,3 y 42,7 días. Basados en estos resultados, las series de precipitación
fueron filtradas en la escala intra-estacional (banda 20-100 días). Las
anomalías intra-estacionales representan un poco mas del 50% de la
variabilidad de las anomalias totales de precipitación en las estaciones de
Santiago (52,2%) y la Rufina (51,0%). Posteriormente, fueron examinados los
extremos intra-estacionales de precipitación (EIP) definidos cuando las
anomalías intra-estacionales de precipitación están por sobre P95. Los EIP
presentan una mayor variabilidad en los inviernos definidos como Neutro y El
Niño en todas las estaciones. Un Evento EIP es definido como un conjunto de
anomalías intra-estacionales diarias consecutivas que supera el límite de P95
estimado para cada estación. Se destaca La Rufina como la estación con
mayor numero de eventos (41) e Valparaíso es quien posee la menor cantidad
(30). Las mayores variabilidades de número de ocurrencias acontecieron en la

fase Neutra de ENOS. La persistencia es definida como el número de días
consecutivos que un Evento EIP duró y esta variable se presenta de manera
similar en todas las estaciones, con un valor en torno a los 10 días. Las
mayores persistencias son observadas en los inviernos con fase La Niña.
La variabilidad de los EIP y su relación con la propagación de OMJ es descrita
mediante un índice intra-estacional. En los 34 inviernos considerados, fueron
identificados 27 eventos de OMJ. La propagación entre los días con influencia
de OMJ (OMJ) e los días sin influencia de ella (NOMJ) fue de 29,7% y 14,1%
respectivamente. La proporción de EIP asociados con OMJ según el índice
intra-estacional fue la siguiente: 17,8% para San Felipe, 19,7% en Santiago,
16,6% en Valparaiso, 20,4 en La Rufina e 26,8% en Los Queñes, lo que
sugiere una variabilidad latitudinal también para la influencia de OMJ y su
relación con EIP en las estaciones de estudio. Entre 3,8% y 8,3% de los EIP
ocurrieron cuando la actividad intra-estacional en el ecuador fue considerada
muy baja (NOMJ).
La principal característica dinámica observada por las composiciones
desfasadas de anomalías intra-estacionales de geopotencial (H200) en relación
a los EIP en Chile central, fue la caracterización de un tren de ondas en los
sub-trópicos e extra-trópicos del HS, semejante al padrón conocido como
Pacific-South America (PSA). Este se distingue por la presencia de fuertes
anomalías anticiclónicas en latitudes altas en el Mar de Bellingshausen.
Anomalias intra-estacionales ciclónicas intensas fueron detectadas sobre Chile
central y sur durante los eventos extremos y antecediendo estos en 5 días. Las
persistencias de esos padrones de anomalías caracterizan el fenómeno en
escala intra-estacional. En general todas las variables intra-estacionales
relacionadas con EIP en Chile central indicaron condiciones favorables de para
el desarrollo de los extremos caracterizados para este estudio.
Los resultados encontrados, sugieren que OMJ con su respuesta extra-tropical
de Rossby puede modular a circulación troposférica en los sub-trópicos de
América de Sur y tener un papel importante en la ocurrencia de anomalías
extremas de precipitación sobre Chile central.

i
Sumario

Lista de Figuras

iii

Lista de Tabelas

x

Lista de Abreviaturas

xii

Introdução

Motivação

1

Objetivo do trabalho

1

Área de estudo

2

Dados

3

Capítulo 1

Características Climáticas no Chile central

5

1.1 Objetivo do Capítulo

5

1.2 Regime de precipitação no Chile central

5

1.3 Variação sazonal

6

1.4 Análise observacional da precipitação

10

1.5 Ciclo anual e sua variabilidade

17

1.6 Conclusões do Capítulo

21

Capítulo 2

22

Analise Inter-anual da precipitação no Chile Central

2.1 Objetivo do Capítulo

22

2.2 Variabilidade inter-anual ENOS

22

2.3 Analise dos dados invernais

26

2.4 Analise inter-anual de ocorrência de extremos

30

2.5 Conclusões do Capítulo

42

Capítulo 3

43

Análise Espectral da precipitação no Chile Central

3.1 Objetivo do Capítulo

43

3.2 Analise espectral de potencias

43

ii
3.3 Analise dos resultados de analise espectral médio

47

3.4 Conclusões do Capítulo

49

Capítulo 4

50

Oscilações Intra-sazonais

4.1 Objetivo do Capítulo

50

4.2 Oscilações Intra-sazonais

50

4.2.1 Oscilação Madden e Julian – OMJ

50

4.3 Determinação de anomalias intra-sazonais da precipitação

57

4.4 Anomalia Total

58

4.5 Extremos intra-sazonais

62

4.6 Análise interanual dos extremos intra-sazonais de
precipitação (EIP) no Chile Central

64

4.7 Análise inter-anual de Eventos de EIP e Persistência

68

4.8 Variabilidade do EIP e sua relação com a OMJ

73

4.9 Análise do Índice intra-sazonal

76

4.10 EIP e sua relação com as fases da OMJ

79

4.11 Conclusões do Capítulo

84

Capítulo 5

Características dinâmicas observadas
durante os extremos intra-sazonais

87

5.1 Objetivo do Capítulo

87

5.2 Teleconexões

87

5.3 Características dinâmicas observadas durante os
extremos intra-sazonais

92

5.4 Analise das composições

93

5.5 Conclusões do Capítulo

103

Conclusões gerais do trabalho

104

Sugestões para trabalhos futuros

110

Referencias Bibliográficas

111

iii
Lista de Figuras

Figura 1: Mapa de localização das estações meteorológicas no Chile central.

Figura 1.1: Corte transversal da orografia do Chile na latitude 33°S, com as
principais características geográficas da região. A linha de neve é indicada nos
Andes com o sombreado mais claro. Figura adaptada de Falvey (2007).
Figura 1.2: Composições defasadas dos eventos de precipitação de 129 casos
selecionados entre 1993 e 2002. As setas mostram a direção e magnitude do
vento. As cores cinza e preto representam as anomalias de precipitação e as
linhas marcam as anomalias da água precipitável. Defasagens (“lags”) estão
indicadas no topo da figura. Figura adaptada de Falvey (2007).
Figura 1.3: Precipitação anual para cada uma das estações de estudo, entre
os anos 1960 e 1993. As barras cor vermelha (azul) representam anos El Niño
(La Niña). A média anual da serie é definida pela linha laranja. Note que a
escala no eixo das ordenadas é diferente para La Rufina e Los Queñes.
Figura 1.4: Variabilidade inter-anual da precipitação nas 5 estações. Desde
1960 até 1993. A caixa inclui entre o 25% e 75% dos valores. O ponto central é
a mediana. Os pontos fora da caixa são os valores extremos que superam
duas vezes e meia o intervalo inter-quartil.
Figura 1.5: Dendrograma gerado a partir das distancias euclidaneas (DE) das
series diárias de precipitação nas estações consideradas para este estudo.
Figura 1.6: Distribuição anual das precipitações para as diferentes estações. A
caixa vermelha representa a distribuição entre o 25% e 75% dos dados. Os
pontos são dados extremos da serie.
Figura 1.7: Ciclo anual. A curva azul representa o ciclo anual médio. A curva
vermelha mostra o ciclo anual depois de passar 400 vezes um filtro 1-2-1.
Figura 1.8: Histograma de freqüência anual da precipitação. O intervalo de
classe é de 50 mm.
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Figura 2.1: Visão esquemática da Circulação de Walker ao longo do equador
em condições normais (painel superior) e em condições de El Nino (painel
inferior). Figura adaptada de Webster e Chang, 1998. As linhas tracejadas
indicam os nível de pressão em milibares (mb). A letra H (L) mostra divergência
(convergência). As zetas continuas mostram a direção da circulação vertical.
Figura 2.2: Ilustração esquemática dos padrões dos contornos das anomalias
do geopotencial na alta troposfera (200 hPa) sobre o Oceano Pacifico para os
meses de inverno (JJA) no Hemisfério Sul. A região cinza sobre o equador
mostra o incremento da convecção sobre o Pacifico equatorial central. A seta
indica as anomalias do vento westelies do jato subtropical. Figura adaptada de
Karoly (1989).
Figura 2.3: Precipitação invernal de cada ano do estúdio, considerando os
meses JJA. As barras de cor vermelha (azul) representam invernos El Niño (La
Niña). A cor cinza representa neutralidade. A média é identificada com a linha
laranja. Note que a escala no eixo das ordenadas é diferente para La Rufina e
Los Queñes
Figura 2.4: Histograma de freqüência da precipitação diária para as 5 estações
do estudo nos invernos entre 1960 e 1993.
Figura 2.5: Mapa esquemático que mostra o setor do El Niño 3+4 identificado
entre as latitudes 5°N e 5°S no Pacifico central equatorial.
Figura 2.6: Variabilidade das anomalias da TSM ao longo dos meses invernais
(JJA) entre 1960 e 1993. As barras com cores vermelhas (azuis) representam
eventos El Niño (La Niña). A cor cinza representa anos Neutros.
Figura 2.7: Porcentagem de número de dias invernais com extremos do
percentil de 95%. As barras de cor vermelho (azul) representam invernos El
Niño (La Niña). A cor cinza representa neutralidade.
Figura 2.8: Porcentagem do número de dias com precipitação extrema do P95
para cada evento ENOS, considerando todos os dias de cada inverno entre
1960-1993. As cores das barras cinza, vermelha e azul representam as fases
Neutra, El Niño e La Niña, respectivamente.
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Figura 2.9: Porcentagem da proporção do número de dias com precipitação
extrema do P95 para cada evento ENOS, considerando todos os dias de cada
inverno entre 1960-1993. A relação é feita segundo a quantidade de dias que
tem cada fase ENOS. As cores das barras cinza, vermelha e azul representam
as fases Neutra, El Niño e La Niña, respectivamente.
Figura 2.10: Distribuição de freqüência das precipitações diária invernal
extrema calculadas com o percentil de 95% entre os 34 invernos desde 1960
até 1993. A caixa representa o 50% da serie total com limites entre os 25% a
75% do set de dados. O ponto central representa a mediana da distribuição.
Figura 2.11: Medianas das distribuições de freqüência da precipitação extrema
invernal em cada fase ENOS (1960-1993). No gráfico o quadrado (triángulo)
representam as medianas acontecidas na fase El Niño (La Niña) o círculo
mostra a mediana da fase Neutra.
Figura 2.12: Distribuição de freqüência da precipitação extrema do percentil
95% nos invernos nas diferentes fases do ENOS. No painel superior vemos os
invernos Neutros, no segundo painel invernos El Niño e no ultimo painel
invernos La Niña. A caixa representa o 50% da serie total com limites entre os
25 a 75% do set de dados. O ponto central representa a mediana da
distribuição.

Figura 3.1 e 3.2: Analise espectral médio para os meses de inverno JJA entre
1960 e 1993 nas estações Santiago (painel superior) e La Rufina (painel
inferior). A densidade espectral média (ruído vermelho) está considerada com a
linha azul (vermelha). A linha tracejada representa o teste de significância
estatística qui-quadrado com um nível de 95%. Os números correspondem à
banda espectral que representam. Existe uma diferença nas escalas de
densidade espectral.

Figura 4.1: Representação esquemática da OMJ. Adaptado de Madden e
Julian (1994). As letras representam as fases do ciclo de vida da OMJ. Os
valores em vermelho representam a pressão ao nível médio do mar (PNM) , as
regiões escuras são as anomalias. Ademais, as células de circulação são
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baseadas pelo vento zonal. As regiões com um aumento de convecção são
indicadas, esquematicamente, como cúmulos e cúmulos nimbos.
Figura 4.2: Comparação das anomalias positivas da Anomalia Total (barras
azuis) e as anomalias Intrasazonais (barras amarelas) para as estações de
Santiago (painel superior) e La Rufina (painel inferior). Estas variáveis estão
medidas em milímetros e destaca-se que as escalas são diferentes entre os
gráficos.
Figura 4.3: Proporção das Anomalias Intrasazonais que fazem parte das
Anomalias Totais. As barras de cor vermelha (azul) representam invernos El
Niño (La Niña) e as de cor cinza mostram eventos Neutros de ENOS. A linha
azul indica a porcentagem média de todos os invernos (52,2% em Santiago e
51,0% em La Rufina). Painel superior (inferior) vem-se as anomalias totais da
estação Santiago (La Rufina).
Figura 4.4: Série diária das anomalias intrasazonais (20-100 dias) de
precipitação na estação de Santiago (Rufina) no painel superior (inferior). O
P95 é delimitado com a linha azul e foi calculado para o período do inverno da
série.
Figura 4.5: Distribuição de freqüência dos EIP invernais para cada estação do
estudo. O limite superior e inferior da caixa corresponde a 25% e 75% dos
valores, respectivamente. O ponto central é a mediana. Os pontos fora da caixa
são os valores extremos que superam duas vezes e meia o intervalo inter
quartil.
Figura 4.6: Distribuição de freqüência dos EIP para ENOS nos meses
invernais (JJA). Nos painéis: a) fase Neutra, b) El Niño e c) La Niña. Idem
figura 4.5.
Figura 4.7: Número de Eventos EIP identificados para cada estação nos anos
de estudo. O valor exato esta representado com o numero acima de suas
respectivas barras.
Figura 4.8: Numero de Eventos EIP em cada fase de ENOS. Considerando as
barras de cor vermelha (azul) os Eventos EIP detectados na fase El Niño (La
Niña) e as barras cor cinza mostram os encontrados na fase Neutra. O valor
exato de cada fase esta representado com o numero acima de suas
respectivas barras.
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Figura 4.9: Distribuição de freqüência da Persistência em dias dos Eventos
EIP. A caixa inclui entre o 25% e 75% dos valores. O ponto central é a
mediana.Idem figura 4.5.
Figura 4.10: Distribuição de freqüência da Persistência em dias, nas diferentes
fases de ENOS. O gráfico tem as mesmas características que a figura 4.5.
Figura 4.11: Projeção das primeiras duas FOEs. Acima (abaixo) vemos a
primeira (segunda) FOE. A linha continua (tracejada) representa a projeção de
U200 (U850) ao longo das latitudes num plano equatorial. (Cortesia de Dr.
Charles Jones, UCSB).
Figura 4.12: Composição do vento zonal filtrado em 850 hPa (U850). Cada
figura representa uma defasagem (em pêntadas) com respeito à data com
máxima PC1 (pêntada 0), a qual indica a fase quando a convecção está
situada entre a

Indonésia e Pacífico Oeste. A cor vermelha (amarela)

representa anomalias negativas (positivas) de U850. (Cortesia de Dr. Charles
Jones, UCSB).
Figura 4.13: Proporção (em porcentagem) de dias com influencia da OMJ
segundo o índice, para os dias invernais de JJA entre 1960 e 1993. A sigla
NOMJ (OMJ) significa Não OMJ (presença de OMJ).
Figura 4.14: Distribuição de freqüência do índice TAG para os dias invernais
entre 1960 e 1996 com influencia da OMJ, calculando a proporção deles em
função de ENOS em porcentagens. A barra de cor vermelha (azul) representa
a proporção de dias El Niño (La Niña). A barra cor cinza se refere aos dias
Neutros com índices de OMJ.
Figura 4.15: Porcentagem de dias que determina a influencia ou não da OMJ
segundo o índice TAG, para os dias com EIP nos meses invernais JJA entre
1960 e 1993. A sigla NOMJ (OMJ) significa Não OMJ (presença de OMJ).
Figura 4.16: Distribuição de freqüência do PG, ordenada por grupos de 5 dias
em torno ao dia considerado o pico da OMJ (veja texto). Os valores do eixo y
representam a proporção (avaliada em porcentagem) de dias de EIP e que são
enquadradas nas diferentes intervalos de 5 dias.
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Figura 5.1: Esquema dos cinco padrões de teleconexões encontrados para o
Hemisfério Norte por Wallace e Gutzler (1981), definidos como: Eastern Atlantic
(EA), Pacific/North American (PNA), Western Atlantic (WA), Western Pacific
(WP), Eurasian (EU).
Figura 5.2: Sumário esquemático dos guias de onda mostrados pelas setas
com linhas diagonais e a propagação preferencial, indicada pelas setas cheias,
deduzidos de uma série de experimentos com modelo barotrópico. Adaptada
de Hoskins e Ambrizzi (1993).
Figura 5.3: Sumário esquemático dos guias de onda mostrados pelas setas
com linhas diagonais e a propagação preferencial, indicada pelas setas cheias,
deduzidos de uma série de experimentos com modelo barotrópico. Adaptada
de Hoskins e Ambrizzi, 1993.
Figura 5.4: Primeira (painel superior) e segunda EOF (painel inferior) para 200
hPa de vorticidade de função de corrente. Adaptado de Mo e Higgins (1997).
Figura

5.5:

Composições

defasadas

de

anomalias

intrasazonais

do

geopotencial (mgp) em 200 hPa durante os eventos extremos intra-sazonais de
precipitação (EIP). As linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos
(negativos). As áreas destacadas em laranja (amarelo) são para os valores
positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 95%, baseado
no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 10 mgp.
Figura 5.6: Composições defasadas de anomalias intra-sazonais do vento
zonal (m/s) em 200 hPa durante os eventos extremos intra-sazonais de
precipitação (EIP). As linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos
(negativos). As áreas destacadas em laranja (amarelo) 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.
Figura 5.7: Composições defasadas de anomalias intra-sazonais do vento
meridional (m/s) em 850 hPa durante os eventos extremos intra-sazonais. As
linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas
destacadas em laranja (amarelo) 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.
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Figura 5.8: Composições defasadas de anomalias intra-sazonais de radiação
de onda longa (W/m²) durante os eventos extremos intra-sazonais de
precipitação (EIP). 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 2 W/m².
Figura 5.9: Composições defasadas de anomalias intrasazonais de Umidade
específica (Kg/Kg) durante os eventos extremos intrasazonais de precipitação
(EIP). As linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As
áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores negativos (postivos)
estatisticamente significativos ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O
intervalo dos contornos é de 0, 2 Kg/Kg.
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Motivação

Aproximadamente a metade da população do Chile vive na parte central do
país (30°S-35°S), representando o setor mais importante em termos de
concentração econômica, política, cultural e social. Nesta parte do Chile a
região é definida como semi-árida e seus habitantes são dependentes dos
aproximadamente 350 mm de precipitação anual que acontecem nesta região,
preferentemente nos meses invernais (Rutllant e Fuenzalida, 1991).

Eventos extremos de precipitação são de grande importância e possuem um
grande impacto sócio–econômico, pois freqüentemente estão associados com
transtornos urbanos principalmente nas cidades que não são adequadamente
planejadas. Nas regiões rurais a atenção se centra na agricultura e sua
produção. Deste modo, é de grande importância o melhor entendimento da
variabilidade da precipitação no Chile central, principalmente focados nos
meses invernais e nos mecanismos atmosféricos que produzem esses
extremos.

Objetivo do trabalho

O objetivo central deste trabalho é determinar a variabilidade inter-anual e intrasazonal (na banda 20 -100 dias) das precipitações extremas no Chile central
nos meses de inverno, em 5 estações de superfície durante 34 anos de
observações, desde 1960 até 1993.

A variabilidade da precipitação focará sua análise para cada estação nos
meses de maior ocorrência (JJA). Assim eventos extremos serão detectados e
análises inter-anuais serão realizadas. O espectro de variância da precipitação
será investigado para cada estação de modo a identificar a importância da
escala intra-sazonal para a variabilidade da precipitação na região. Confirmada
a existência da variabilidade intra-sazonal na precipitação, a pesquisa se centra
nas ocorrências de eventos extremos intra-sazonais de precipitação (EIP)
tendo em consideração sua variabilidade inter-anual e persistência. Uma
análise entre a propagação da Oscilação Madden e Julian (OMJ) e os EIP será
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feita de modo a mostrar a relação entre fases da OMJ e a precipitação extrema
no Chile central. Assim, as características da circulação geral atmosféricas
associadas aos EIP serão representados com composições defasadas

de

ventos em diferentes níveis, onda longa emergente e umidade em baixos
níveis. Estes procedimentos procuram responder as seguintes questões:

1.- Quais são as características climáticas gerais da precipitação no Chile
central?
2.- Quanto à variabilidade inter-anual, há alguma relação dos extremos de
precipitação com as fases de ENOS?
3.- Existe influência intra-sazonal nos dados precipitação em inverno?
4.- Uma vez filtrados os dados na banda intra-sazonal, existe uma dependência
sazonal nas propriedades dos EIT? Eles tem influência inter-anual?
5.- Pode existir uma relação dos EIP com a propagação da OMJ?
6.- Qual é a característica da circulação atmosférica relacionada com a
ocorrência de EIP no Chile central?.

O trabalho apresenta cinco capítulos. No capitulo 1, mostra as características
climáticas generais da precipitação no Chile central. No Capitulo 2 as análises
se centram nos meses invernais determinando os extremos de precipitação e
sua relação inter-anual com as fases de ENOS. A importância intra-sazonal é
definida no Capitulo 3, com as análises de espectrais da variância da
precipitação. No Capitulo 4, são apresentados resultados da variabilidade
extrema intra-sazonal da precipitação procurando estabelecer sua relação com
ENOS. Neste capitulo também se relacionam as propagações da OMJ e sua
influência com EIP. O capitulo 5, mostra as características da circulação da
atmosfera em diferentes variáveis observadas nos EIP no Chile central. É
importante destacar que cada capítulo apresentará uma pertinente revisão
bibliográfica. Finalmente, serão apresentadas as conclusões do trabalho
seguida das sugestões para trabalhos futuros.
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Área de estudo

A área de estudo abrange a região continental do Chile central, entre as
latitudes 32°S y 35°S. Com dados obtidos de 5 estaciones meteorológicas:
San Felipe (32°45´ °S) ;Santiago (33°26´°S) ;Valparaíso (33°05´°S); La Rufina
(34°44´°S) e Los Queñes (35°00´°S)

Figura 1: Mapa de localização das estações meteorológicas no Chile central.
Dados

No presente trabalho foram utilizados 34 anos de dados de precipitação diária
para as cinco estações indicadas na Figura 1, no período entre 1960 até 1993.
As cinco estações possuem uma mesma quantidade de dados para facilitar
análises posteriores. A informação pluviométrica diária corresponde à
precipitação medida às 12 UTC de cada dia.

O tratamento usado para obter os dados faltantes nas series temporais (tabela
1) variou segundo cada caso. Foi usado o método de interpolação linear
quando o dado encontrou-se entre dois valores registrados com chuva. Quando
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as ausências de dados estão próximas de dias sem indícios de alguma
precipitação assumiram-se como dias sem chuva. Para os anos bissextos,
calculou-se uma média entre os dias 28 e 29 de fevereiro, nos anos em que era
preciso, e assim deixar cada série anual com 365 medições.

Tabela 1: Dados gerais das estações utilizadas neste estudo. Estão indicadas
a latitude, longitude, a quantidade de dado faltante e a media de precipitação
anual.
1960 - 1993
San Felipe
Valparaiso
Santiago
La Rufina
Los Queñes

Altura (m)
640
59
560
735
809

lat
32:45
33:05
33:26
34:44
35:00

lon
70:43
71:50
70:39
70:46
70:49

faltante %
0,6
2,9
0,06
0,06
3,7

Dados obtidos do NCEP/NCAR (Kalnay et al. 1996) foram usados para o
período compreendido entre 1979 e 1993. As variáveis utilizadas podem ser
vistas na tabela 2.

Tabela 2: Mostra as variáveis utilizadas no presente trabalho com dados
provenientes do NCEP/NCAR. As colunas seguintes indicam o nível de
medição e a sigla com que é chamado ao longo do estudo.

Dados de anomalias de temperatura superficial do mar ao longo do equador
tropical (5°N e 5°S) focando o Nino 3+4, obtidas do Climate Predictions Center
(CPC) foram utilizadas para determinar a fase ENOS no trimestre JJA, entre
1960 e 1993.

5
Capítulo 1

Características Climáticas no Chile central

1.1 Objetivo do capítulo

Definir as características climáticas gerais conhecidas pela bibliografia sobre a
precipitação no Chile central (32°S – 35°S) e relacionar essas afirmações com os
resultados das análises estatísticas feitas com os dados observacionais usados
para este estudo.

1.2 Regime de precipitação no Chile central

Uma das principais características climáticas do setor central do Chile (30°S-35°S)
é a existência de um ciclo anual claramente definido, onde encontramos verões
secos e quentes, e invernos frios e chuvosos. Entre essas latitudes existe uma
zona de fortes contrastes climáticos, cercado ao norte pelo deserto de Atacama, o
qual se encontra sob uma permanente influência do Anticiclone Subtropical do
Pacifico (ASP) (Rutland,2002). Ao sul, encontramos uma das regiões mais úmidas
do continente, em uma área onde existe uma alternância de altas e baixas
pressões (Montecinos e Aceituno, 2003).

Figura 1.1: Corte transversal da orografia do Chile na latitude 33°S, com as
principais características geográficas da região. A linha de neve é indicada nos
Andes com o sombreado mais claro. Figura adaptada de Falvey (2007).
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Uma importante influência geográfica no clima é a existência da Cordilheira dos
Andes ao leste do país, a qual possui alturas de até 5 mil metros. Ela atua como
uma barreira natural e eficaz que isola a região da influência direta do Atlântico
(Montecinos e Aceituno, 2003). A topografia no Chile central é complexa e possui,
além da Cordilheira dos Andes, um cordão montanhoso denominado Cordilheira
da Costa, que tem alturas de até 2 mil metros (Falvey, 2007). Em termos da
distribuição da precipitação, a variabilidade geográfica é determinada por fortes
padrões locais que dependem do lugar estudado (Figura 1.1). Quintana (2004)
encontrou

um

forte

gradiente

pluviométrico

latitudinal

nesta

região

(~200mm/100km).

1.3 Variação sazonal

O Chile central encontra-se diretamente influenciado por um regime meteorológico
característico de latitudes médias. O forte contraste climático em que se encontra
rodeado favorece uma marcante sazonalidade. As precipitações são quase
exclusivamente invernais (Rutland, 2002) originadas por frentes frias associadas a
sistemas migratórios de baixa pressão (Montecinos e Aceituno, 2003). Pizarro e
Montecinos (1991) estimaram que o aporte da precipitação das baixas
desprendidas (cutoff lows) alcança entre 5% a 10% da chuva total anual entre as
latitudes 26-36 S.

A marcante sazonalidade da precipitação no Chile central deve-se à direta
influência da posição e intensidade do Anticiclone Subtropical do Pacífico
(Saavedra e Foppiano, 1992). No inverno, o enfraquecimento e o movimento em
direção ao equador deste anticiclone permite uma mudança do trajeto das
perturbações do trem de ondas que afetam o sul do Chile (Aceituno,1988). A
razão fundamental é o máximo contraste de radiação solar entre os trópicos e a
região circumpolar antártica (Rutland,2002).
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No verão, ocorre uma situação inversa. O fortalecimento e o deslocamento para o
sul do Anticiclone Subtropical do Pacífico reforçam a subsidência no setor,
impedindo e mudando o rumo de trens de ondas para latitudes mais altas,
caracterizando este setor como um período estacional seco e quente.

Alguns estudos (Garreaud 1995, Rutlant 1987, Rutland e Fuenzalida 1991)
descreveram os sistemas sinóticos que se desenvolvem durante as precipitações
extremas no inverno no Chile central. Quando o inverno entra em fase com a fase
quente de El Niño – Oscilação Sul (ENOS), este favorece a formação, persistência
e desenvolvimento de um anticiclone de bloqueio sobre o mar de Bellingshausen
(90°W), o qual contribui notoriamente para uma mudança na direção das
perturbações baroclínicas para o norte. Esta característica é uma resposta a um
padrão conhecido como teleconexão Pacifico América do Sul (PAS) que está
associado a um aquecimento anômalo no Pacifico tropical (Karoly,1989). Este, por
sua vez, dá origem na alta troposfera a mudanças na circulação atmosféricas,
criando uma maior atividade ciclônica nas latitudes médias e favorecendo a
atividade anticiclônica no extremo austral do Oceano Pacífico Sul (Carrasco e
Quintana, 2003).

A intensificação do jato subtropical no Hemisfério Sul está associada à presença
do El Niño, onde o gradiente de temperatura entre o equador e as latitudes médias
reforça o fluxo do oeste. Estas características se manifestam nos meses de
invernos e alcança velocidades de 35 m/s em 200 hPa entre os 25°S-30°S e
70°W–80°W

(Montecinos

desenvolvimento

e

e

Aceituno,

intensificação

das

2003).

Tudo

perturbações

isso

contribui

baroclínicas

que

ao
se

manifestam e atingem o Chile. Percebe-se uma diminuição da intensidade do jato
polar próximo às latitudes subpolares (Quintana, 2004).

A precipitação no Chile central é quase exclusivamente um fenômeno invernal
associado com distúrbios extratropicais que penetram sucessivamente a área de
influência do anticiclone subtropical do Pacífico (Rutland e Fuenzalida, 1991).
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No estudo de Falvey e Garreaud (2005), foram investigadas as condições
dinâmicas durante episódios de precipitação intensos. Com dados de precipitação
foram selecionados 10 invernos entre 1993 e 2002. Eles caracterizaram os
eventos em composições de 129 episódios de precipitação de SSM/J, água
precipitável e vento 700 hPa. Vemos três dias antes a três dias depois da
ocorrência de um evento de precipitação intensa no Chile central (figura 1.2). Os
resultados desta parte do estudo foram associados a uma forte zona de distúrbios
baroclínicos no setor central e sul do Chile, fortalecida pela presença do jato
subtropical em altos níveis. A característica comum em 85% dos episódios é uma
marcante zona frontal fria que limita o setor quente e frio da onda baroclínica.

A composição média para t=-3 (figura 1.2a) mostra um fluxo anômalo bem
posicionado ao oeste do Chile central com uma região de anomalias positivas de
água precipitável e circulação ciclônica. Segundo os autores as anomalias de
água precipitável indicam uma direção do movimento para o oeste a uma
velocidade

constante

de

5

m/s

aproximadamente

com

orientação

das

precipitações inclinadas 45 graus em relação à direção zonal. As anomalias de
precipitação mostram uma boa definição na composição t=0, no dia do evento
(figura 1.2d) e um dipolo nas anomalias de água precipitável diferencia a linha
baroclínica frontal. Durante as composições seguintes (figuras 1.2e e 1.2f) , as
anomalias tendem a desaparecer favorecendo uma dispersão frontal rápida.
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Figura 1.2: Composições defasadas dos eventos de precipitação de 129 casos
selecionados entre 1993 e 2002. As setas mostram a direção e magnitude do
vento. As cores conza e preto representam as anomalias de precipitação e as
linhas marcam as anomalias da água precipitável. Defasagens (“lags”) estão
indicadas no topo da figura. Figura adaptada de Falvey (2007).
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1.4 Análise observacional da precipitação

No presente trabalho foram utilizados 34 anos de dados de precipitação diária
para as cinco estações indicadas para o estudo, no período entre 1960 até 1993.
A finalidade de contar com um dado diário é poder ter uma caracterização
confiável da variabilidade da intensidade e freqüência dos eventos de precipitação
em escala sub-mensal. A informação pluviométrica diária corresponde à água
precipitada medida às 12 UTC de cada dia.

Tabela 1.1: Dados gerais das estações utilizadas neste estudo. Estão indicadas a
altitude, latitude e longitude de cada estação, a porcentagem de dado faltante, a
média de precipitação anual, a média de precipitação invernal considerando os
meses JJA e a porcentagem da precipitação invernal da total.

As melhores séries temporais são Santiago e La Rufina, devido à boa
continuidade da série e aos poucos dados faltantes. As estações meteorológicas
selecionadas estão no setor central do território chileno sendo representativas
dessa área. A característica meteorológica mais importante neste setor é a
influência do Anticiclone Subtropical do Pacífico (ASP) (Saavedra e Foppiano,
1992). A modulação e variação do ASP se vê submetido a um regime de latitudes
médias (Montecinos e Aceituno, 2002). Neste ponto qualquer variação latitudinal
do Anticiclone promove sérias mudanças no regime de precipitação. Outro fator
que determina fortes variações na distribuição é a orografia local. Lugares
precordilheranos apresentam uma influência orográfica mais direta devido à
configuração irregular e acidentada da geografia (Falvey, 2007).
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A presença de duas cadeias montanhosas (Cordilheira da Costa e a Cordilheira
dos Andes) em poucos quilômetros permite a formação de vales intermédios. Eles
têm microclimas que produzem diferenças evidentes entre duas localidades à
mesma latitude. A importância de enfatizar isso deve-se à grande diferença na
distribuição da precipitação entre as estações ao norte da latitude 34°S (San
Felipe, Santiago e Valparaiso) e as que se encontram ao sul dessa latitude (La
Rufina e Los Quenes). Podemos diferenciar dois grupos representativos no nosso
estudo. Eles serão fundamentados e analisados com mais detalhe durante o
desenvolvimento deste trabalho.

Na Tabela 1.1 identificamos a precipitação total invernal. Observa-se que em
todas as estações existe uma importante contribuição invernal que nas latitudes
mais altas superam 65%. Também nota-se uma gradual diminuição deste valor à
medida que analisamos as estações subseqüentes orientadas para o sul. Isso
quer dizer que enquanto avançamos ao sul existe uma distribuição sazonal
diferente. Isto é, a precipitação no inverno continua sendo importante, mas a
contribuição das outras estações do ano passa a ter uma maior influência na
precipitação anual. A média anual nas estações La Rufina e Los Queñes supera
os 1000 mm e tem uma diferença de mais de 700 mm em comparação com as
outras estações, considerando que está a um pouco mais de 1 grau de latitude
com respeito à estação mais próxima (diferença entre La Rufina e Valparaiso).

A contribuição anual das precipitações para cada estação pode ser observada na
figura 1.3. Vemos que existe uma variabilidade inter-anual com médias anuais em
torno de 300 mm nas estacoes San Felipe, Santiago e Valparaiso, tendo picos
máximos que superam os 500 mm sendo Valparaiso (figura 1.3c) quem tem as
maiores chuvas extremas e em maior freqüência nesse grupo de estacoes.
Médias acima de 1000 mm e anos com picos que superam os 1500 se observam
nas estações de La Rufina e Los Queñes.
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Figura 1.3: Precipitação anual para
cada uma das estações de estudo,
entre os anos 1960 e 1993. As barras
cor vermelha (azul) representam anos
El Niño (La Niña). A média anual da
serie é definida pela linha laranja. Note
que a escala no eixo das ordenadas é
diferente para La Rufina e Los Queñes.

As maiores contribuições das precipitações anuais estão relacionadas à
ocorrência de anos considerados como El Niño, em todas as estações estudadas
(figura 1.3). As barras cor vermelha (azul) representam anos El Niño (La Niña).
Nota-se que em geral anos considerados como La Niña não superam a média
anual demarcada com uma linha laranja (excetuando 1974 onde se alcançaram
níveis de precipitcao que superaram a média na maioria das estações). Dos anos
considerados Neutros, seus valores se mostram variando em torno à média.
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As propriedades estatísticas que caracterizam a variabilidade inter-anual das
precipitações podem ser observadas na figura 1.4. Esta figura mostra as
características das distribuições anuais tais como a mediana, o intervalo
interquartil (ou seja, entre 25% e 75% da distribuição) numa caixa (box plot) e os
valores extremos. Dados acima de três vezes o intervalo interquartil são
representados com um circulo pequeno. O ponto que esta dentro da caixa
representa a mediana da distribuição.

Variabilidade da precipitacao interanual
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
San Felipe

Santiago

Valpara iso

Queñes

Rufina

Figura 1.4: Variabilidade inter-anual da precipitação nas 5 estações. Desde 1960
até 1993. A caixa inclui entre o 25% e 75% dos valores. O ponto central é a
mediana. Os pontos fora da caixa são os valores extremos que superam duas
vezes e meia o intervalo interquartil.
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Quando se analisa as estações pluviométricas observam-se evidências de grupos
com padrões de distribuição de precipitação similar. As medianas das estações de
San Felipe (182,9 mm), Santiago (291,9 mm) e Valparaíso (295,2 mm)
apresentam valores de precipitação anual semelhantes entre si, enquanto que as
estações La Rufina (917,7 mm) e Los Queñes (1054,5 mm) mostram outro padrão
de precipitação. Isto é visto na Figura 1.4 que mostra a mediana e as variações da
precipitação anual. O intervalo interquartil existente se apresenta relativamente de
forma similar entre as estações de San Felipe, Santiago e Valparaiso
(aproximadamente 200 mm). Para as estações de La Rufina e Los Queñes se
observa claramente uma nova distribuição, com valores do intervalo interquartil da
ordem de 500 mm na primeira e 700 mm na segunda estação respectivamente.

Estes resultados são reafirmados a partir da análise de agrupamentos (cluster
analysis), onde o comportamento semlhelante das estacoes pode ser descrito
mediante a análise de distancias euclidaneas (DE) para cada par de conjuntos de
dados (x, y) verificando o nivel de similaridade entre eles (equacao 1.1). Nos
resultados, quanto menor o valor de DE, maior a semelhanca entre os dois
conjuntos de dados.

⎡n
2⎤
DE ( x, y ) = ⎢∑ ( xi − yi ) ⎥
⎣ i =1
⎦

1/ 2

(eq 1.1)

O dendrograma representa graficamente os resultados desta análise (figura 1.5).
O nivel de similaridade entre as precipitacoes das estacoes se mostra no eixo
vertical. O agrupamento entre elas se grafica de forma integrada e a altura das
linhas verticais que partem das estacoes correspondem ao nivel em que elas sao
consideradas semelhantes.
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Nota-se

dois

grupos

bem

definidos.

San

Felipe

e

Santiago

possuem

caractersiticas similares, ambas sao estacoes que estao no interior do país e
proximos da Cordilheira dos Andes. Valparaiso nao tem a mesma distribuicao,
devido a sua localizacao costeira e diferente do resto das estacoes deste estudo,
mas pode ser considerado parte do primeiro grupo de estacoes (PG). La Rufina e
Los Quenes têm uma notoria diferenca em suas distribuicoes com maiores valores
de precipitacoes, elas sao estacoes que estao em latitudes maiores e proximas
também da Cordilheira dos Andes. La Rufina e Los Quenes fazem parte do
segundo grupo de estacoes (SG).

Figura 1.5: Dendrograma gerado a partir das distancias euclidaneas (DE) das
series diarias de precipitacao nas estacoes consideradas para este estudo.
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A diferença de precipitação anual de quase 900 mm entre os padrões de
distribuição é explicada principalmente pela diferença de latitude entre os padrões
(as estações mais ao sul encontram-se próximas de uma zona de forte baroclínie)
e pela topografia. A região central do Chile localiza-se em uma região acidentada
que afeta localmente o tempo.

Os estudos do regime de chuvas sobre a região central do Chile mostram a forte
influência do ASP (Montecinos,1998; Fuenzalida,1991; Rutland,2002). A variação
sazonal do ASP determina fortes contrastes na variabilidade, formação e
intensidade das frentes que se desenvolvem no Pacifico e se manifestam no Chile
central. Na Figura 1.6, este fenômeno é observado com chuvas concentradas nos
meses de inverno, nas cinco estações estudadas, e pico máximo no mês de julho.
A figura mostra todas as precipitações mensais acontecidas ao longo dos 34 anos
do estudo e a caixa representa o 50% dos valores agrupados em torno da
mediana da precipitação central total, da mesma forma que na figura 1.4.

A quase nula precipitação nos meses de verão é explicada pelo fortalecimento e
deslocamento para o sul do centro do ASP. Esse deslocamento do ASP age como
um bloqueio que impede que os sistemas de baixa pressão que se originam no
Pacifico atinjam a região. A variabilidade da distribuição mostra que no SG o pico
máximo em média ao longo dos anos de estudo se manifesta no mês de Junho
(com uma precipitação média de 225,2 mm em La Rufina (figura 1.6d) e 238 mm
em Los Queñes (figura 1.6e)). Também notamos neste grupo um aumento
considerável das precipitações nos meses de Maio e Agosto.

17

1.5 Ciclo anual e sua variabilidade

Procedimentos básicos para uma análise exploratória foram feitos com os dados
deste estudo. O cálculo do ciclo anual foi formulado mediante a criação de uma
única série temporal de 365 dados baseando-se nos 34 anos da série temporal.
Isso implica que um dado desta nova série corresponde à média de 34 dados para
esse mesmo dia em diferentes anos. Para a obtenção de uma curva sem ruídos,
usou-se um filtro 1-2-1 (com pesos de 0.25 nos extremos e 0.5 no centro) 400
vezes por sobre a série do ciclo anual (figura 1.7).
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Figura 1.7: Ciclo anual. A curva azul
representa o ciclo anual médio. A curva
vermelha mostra o ciclo anual depois de
passar 400 vezes um filtro 1-2-1.

Um ciclo anual característico pode ser definido em todas as estações do estudo
onde um pico máximo bem definido em inverno é uma constante. Não existe uma
grande diferença entre as estações do PG no valor máximo, onde não supera os 4
mm/dia. Para o SG este valor fica em torno de 8 mm/dia.

Com os dados de precipitação anual de cada série, foram criados histogramas de
freqüências anuais, com um intervalo de classe para cada 50 mm (figura 1.8). Isto
nos permite olhar a distribuição anual característica que acontece em cada
estação ao longo dos 34 anos de dados.
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Figura 1.8: Histograma de freqüência
anual da precipitação. O intervalo de
classe é de 50 mm.

A alta freqüência de totais de precipitação nos primeiros intervalos de classe é a
característica determinante dos histogramas anuais que envolvem o PG de
estações. Em San Felipe (figura 1.8a), 7 anos foram classificados no intervalo de
classes entre 50 e 100mm e 6 vezes no intervalo de 200 a 250 mm. Não se
observam precipitações que superam o intervalo de 650 mm. Em Santiago (figura
1.8b), um pico de 8 anos é encontrado no intervalo de classe 100 a 150mm, tendo
dois picos menores com 5 anos cada um no intervalo que abrange 300 a 350 mm
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e 350 a 400 mm. A concentração de precipitação aqui também não supera o
intervalo de 650 mm. Em Valparaiso (figura 1.8c), existe um máximo de 9 anos
onde a classe corresponde a 300 a 350 mm, tendo 2 picos secundários com 6
anos cada um de intervalo de 250 a 300 mm e 500 a 550 mm. O intervalo de
classes que se manifesta como máximo no PG em geral possui um pico
secundário de menor freqüência mas onde a precipitação anual foi maior em
aproximadamente em 200 mm. Este padrão pode se explicar à ação da
variabilidade inter-anual nas precipitações neste setor (como a atuação de ENSO).

O SG de estações não se mostra de igual forma. A distribuição de freqüência em
La Rufina (figura 1.8d) não identifica um pico de eventos principal e estas não
superam os 3 anos de classificação nos respectivos intervalos de classes. Em
geral se identificam poucos casos em cada intervalo de classes, mostrando uma
grande variabilidade das precipitações interanuais nesta estação.

Na estação Los Queñes (figura 1.8e) se encontram precipitações que abrangem
precipitações anuais que em geral superam os intervalos de classes de 850 mm
até os 1650 mm. Encontra-se um pico máximo na classe de 800 a 850 mm, com 5
anos de precipitação que se enquadraram nessa classificação. Picos secundários
são identificados com 3 anos em intervalos maiores (1500 mm e 1650 mm).
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1.6 Conclusões do Capítulo

- Os resultados estatísticos dos dados deste estudo estão em concordância com a
bibliografia existente sobre a precipitação no Chile central, as quais indicam que
as precipitações acontecem em uma grande porcentagem nos meses de inverno e
são influenciadas pela topografia.

- Dos nossos dados de estudo temos 2 grupos representativos que estão
caracterizados pela diferente distribuição de precipitação. As estações de San
Felipe, Santiago e Valparaiso representam o primeiro grupo (PG) com
precipitações anuais com médias em torno de 300 mm. Los Queñes e La Rufina
mostram um notório incremento da chuva com precipitações anuais que superam
os 1000 mm, correspondem ao segundo grupo de estacoes (SG).

- No PG, os histogramas mostram um pico máximo e um secundário de menor
freqüência, o que é indicativo da importância de fenômenos em escala inter-anual,
como o El Niño, em produzir incremento na precipitação. No SG a influência interanual é menor e a distribuição dos histogramas não é similar.
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Capítulo 2

Análise Inter-anual da precipitação no Chile Central ENOS

2.1 Objetivo do Capítulo
Estabelecer as distribuições gerais das precipitações invernais e identificar a
contribuição inter-anual dos extremos de precipitação que acontecem nos meses
JJA.

2.2 Variabilidade inter-anual ENOS
A variabilidade inter-anual das precipitações no Chile Central (30° - 35°S) é
associada a alternância da ocorrência das diferentes fases do ENOS, através de
processos físicos indiretos e pela presença de um padrão de teleconexão
conhecido como padrão Pacifico-América do Sul, ou em inglês “Pacific South
American” (PSA) (Mo e Higgens 1998; Rutland e Fuenzalida,1991; Montecinos,
1998). Observa-se que existe uma forte relação entre a ocorrência de eventos El
Niño e os anos onde a precipitação supera em um desvio padrão em relação à
média anual no Chile central. No setor centro-sul (35°-38°S) os eventos El Niño
têm maior influência durante a primavera para a geração de condições chuvosas
anômalas (Montecino, Diaz e Aceituno,2000). Estes autores também detectaram
que o papel do ENOS ao sul destas latitudes é fraco.
As variações da Temperatura Superficial do Mar (TSM) no Pacífico equatorial
(entre os 5°S e 5°N, feito pela CPC e seus valores indicam o setor Nino 3+4)
representam um índice necessário para identificar o evento ENOS presente (El
Niño, La Niña ou Neutro) e sua intensidade. Associadas a estas anomalias da
TSM, surgem também alterações na circulação geral atmosférica que forçam
mudanças no regime climatológico de algumas regiões do planeta (Carrasco e
Quintana,2004).
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O Índice de Oscilação Sul (IOS) representa um indicador das alterações do padrão
atmosférico. O IOS é definido como o comportamento oposto da pressão
atmosférica ao nível médio do mar no setor ocidental (estação Darwin, Austrália) e
oriental (estação do Tahiti) do Pacífico. Mostra-se com a diferença normalizada
entre as pressões médias mensais entre ambas as estações. Valores negativos
(positivos) produzem uma intensificação (enfraquecimento) da pressão no setor
ocidental e estão associados à presença dos eventos El Niño (La Niña).

Figura 2.1: Visão esquemática da Circulação de Walker ao longo do equador em
condições normais (painel superior) e em condições de El Nino (painel inferior).
Figura adaptada de Webster e Chang, 1998. As linhas tracejadas indicam os nível
de pressão em milibares (mb). A letra H (L) mostra divergência (convergência). As
zetas continuas mostram a direção da circulação vertical.
Durante períodos de grandes diferenças de pressão entre as estações, a
circulação de Wlaker é forte e tem a mesma estrutura geral de seu padrão médio.
Em períodos onde as diferenças não são muito marcantes, a posição da célula de
Walker varia, e a região de máxima precipitação muda para o leste no Oceano
Pacifico (figura 2.1) (Webster e Chang, 1988).
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Quando a anomalia da pressão ao nível médio do mar (PNM) é positiva em
Darwin e negativa em Tahiti, se define como a fase negativa da Oscilação do Sul.
Estudos posteriores (Aceituno, 1998; Rutland e Fuenzalida, 1991) têm
demonstrado uma relação entre a precipitação no Chile central e as anomalias
atmosféricas no Pacifico Tropical associados às diferenças do IOS. O
comportamento sazonal da Alta Subtropical esta associado com a flutuação
radiativa anual que se manifesta em uma circulação de Hadley mais enfraquecida
no inverno que no verão. Em escala inter-anual o anticiclone esta influenciado pela
presencia do El Niño (La Niña).
Durante La Niña, as altas pressões do anticiclone subtropical se incrementam e se
propagam para o sul, forçando a trajetória do trem de ondas para latitudes mais
altas. Ademais existe uma intensificação dos ventos alísios. Estas condições
favorecem episódios de secas na zona central do Chile durante o inverno.
Também é característico a presença na alta troposfera de depressões ativas que
produzem intensas chuvas na zona norte e central do país, denominadas baixas
desprendidas (cutoff lows) (Pizarro e Montecinos,2000). A presença desta
perturbação sinótica, explica a precipitação obtida em invernos quando existe um
forte sinal La Niña. (Rutland, 2004). A variabilidade intrasazonal das precipitações
mostra-se relacionada com eventos de convecção profunda no Pacifico equatorial
central, da mesma maneira quando se caracteriza a fase quente do ciclo ENOS
(Rutland, 2004). Estas variações têm sido identificadas com a Oscilação Maddem
e Julian (Madden e Julian, 1972,1994).
Karoly (1989) (figura 2.2) analisou os contornos das composições das anomalias
do geopotencial em 200 hPa durante a circulação no inverno no hemisfério sul em
anos específicos com episódios do El Niño. Os resultados revelaram padrões de
teleconexão compatíveis com o bloqueio associado às precipitações no Chile
central.
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Figura 2.2: Ilustração esquemática dos padrões dos contornos das anomalias do
geopotencial na alta troposfera (200 hPa) sobre o Oceano Pacifico para os meses
de inverno (JJA) no Hemisfério Sul. A região cinza sobre o equador mostra o
incremento da convecção sobre o Pacifico equatorial central. A seta indica as
anomalias do vento westelies do jato subtropical. Figura adaptada de Karoly
(1989).
As consistências dos campos de anomalias em diferentes níveis troposféricos
mostram a equivalência barotrópica natural que acontece durante esses eventos.
Durante o inverno no Hemisfério Sul (JJA) com a presença de um evento ENOS,
um par de anomalias de circulação anticiclónica na alta troposfera nos subtropicos
se manifesta devido a uma convecção anômala no equador. Um fraco padrão de
anomalias de trem de onda se extendem para o Pólo e para o leste cruzando o
Oceano Pacifico Sul. Aqui os padrões não são coerentes com os padrões das
anomalias no Hemisfério Norte extratropical, excluindo o Oceano Pacifico Norte. A
figura 2.2 esta baseada no estudo de Horel e Wallace (1981) que descreve a
evolução de um evento El Niño “típico”.
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2.3 Análise dos dados invernais
Descritas as características climáticas do regime de precipitação na zona central
do Chile, o foco do estudo se centra nos meses de inverno Junho, Julho e Agosto
(JJA), que como foi discutido no Capítulo 1, é justamente o período onde se
encontra os valores mais extremos e um maior número de eventos de
precipitação.
As precipitações totais invernais estão descritas na figura 2.3. As barras de cor
vermelho (azul) mostram os invernos que foram considerados como El Niño (La
Niña). A cor cinza mostra invernos Neutros. A linha indicada na figura mostra o
valor médio para toda a série invernal. A tendência em todas as estações é ter
maior quantidade de precipitação nos invernos definidos como El Niño, superando
na maioria das vezes o valor considerado médio para cada estação
(especificamente nos invernos de 1963, 1965, 1972 e 1987 isso aconteceu nas 5
estações do estudo). Para os invernos La Niña a precipitação costuma diminuir
por baixo da linha da média.
No PG de estações, a precipitação média sazonal do inverno fica em valores que
não superam os 250 mm (San Felipe tem 142,6 mm (figura 2.3a), Santiago 202.3
mm (figura 2.3b) e Valparaiso 251,1 mm (figura 2.3c)). Notamos uma clara
diferença no regime de chuva com La Rufina ( 665,3 mm) (figura 2.3d) e Los
Queñes ( 750,7 mm) (figura 2.3e) onde os valores são maiores. Para ambos
grupos de estações, o comportamento nos invernos Neutros não parece ser
constante nem continuo e nem parece ter um comportamento padronizado.
Destacam-se os invernos de fase Neutra dos anos 1966, 1977, 1978 e 1984, que
sobre passam as precipitações médias de cada estação.
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Figura 2.3: Precipitação invernal de
cada ano do estúdio, considerando os
meses JJA. As barras de cor vermelha
(azul) representam invernos El Niño (La
Niña).

A

cor

cinza

representa

neutralidade. A média é identificada
com a linha laranja. Note que a escala
no eixo das ordenadas é diferente para
La Rufina e Los Queñes.
Com os dados de precipitação diária nos meses invernais separados para cada
estação, foi feito um Histograma de Freqüência diário para obter a distribuição
característica do setor analisado (figura 2.4). Observa-se uma clara tendência a
encontrar mais dias sem chuvas. No PG os dias de pouca ou nenhuma
precipitação (intervalo de classe entre 0 a 10 mm) superam os 2600 dias,
encontrando uma distribuição característica nas 5 estações onde as precipitações
extremas são poucas e se concentram em escassos dias. A tendência neste setor
é a não ter precipitações.
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Figura 2.4: Histograma de freqüência da
precipitação diária para as 5 estações do
estudo nos invernos entre 1960 e 1993.
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A análise que será feita a seguir se concentra então nos últimos 5% da cauda da
distribuição e representa os valores extremos de precipitação acontecidos nos
anos de estudo. Nosso objetivo é conhecer entre a influência de fenômenos interanuais como o ENSO na precipitação extrema. Para a obtenção do percentil de
95% (P95) da serie ordenou-se a serie em forma decrescente, independente da
data do valor registrado. Para cada um deles obtém-se uma relação em
porcentagem de sua contribuição e assim foram identificados os valores extremos
superiores ou iguais a 95%. Evidentemente, os limites do percentil são definidos
para valores invernais e variam de estação para estação. A partir desta nova série
temporal se determinam novas análises estatísticas com a intenção de identificar
os processos que estão por detrás de um evento extremo de precipitação.
A serie temporal determinada para o estudo foi delimitada para os meses de
inverno ao longo dos 34 anos nas 5 estações. A tabela 2.1 mostra a quantidade de
dias que cada inverno possui na serie (92 dias), a somatória dos 34 invernos do
estudo (3128 dias) e a quantidade de dias definidos como extremos pelo corte do
P95 para cada estação. São 157 dias que agrupam o 5% da serie com as maiores
precipitações detetadas e é baseada nelas que a análise vai continuar
Tabela 2.1: Número de dias para cada estação do estudo, considerando a
quantidade de dias invernais de cada ano, a quantidade de dias invernais totais
nos 34 invernos e a quantidade de dias com extremos ≥ P95.

30
2.4 Análise inter-anual de ocorrência de extremos
A análise agora se centra na cauda final do 5% (ou extremos determinados com o
P95). Com o objetivo de identificar o papel do ENOS na modulação da ocorrência
de extremos de precipitação, determinou-se o número de eventos extremos que
ocorreram em cada uma das categorias: invernos neutros, fase quente (El Niño) e
fase fria (La Niña).
O critério de definição de cada fase foi feito com os dados das anomalias de
Temperatura Superficial do Mar (TSM) no Pacifico Central entre as latitudes 5°N e
5°S caracterizadas no Nino 3+4 obtidas do Climate Predictions Center (CPC)
(figura 2.5).

Figura 2.5: Mapa esquemático que mostra o setor do El Nino 3+4 identificado
entre as latitudes 5°N e 5°S no Pacifico central equatorial.
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Essas anomalias são definidas para um valor trimestral móvel. Os eventos ENOS
foram considerados tendo como base a temperatura superficial do mar (TSM) no
Pacífico equatorial, para o trimestre JJA entre 1960 e 1993 (figura 2.6).

Figura 2.6: Variabilidade das anomalias da TSM ao longo dos meses invernais
(JJA) entre 1960 e 1993. As barras com cores vermelhas (azuis) representam
eventos El Nino (La Niña). A cor cinza representa anos Neutros.
Identificamos para nossos 34 anos de estudo 20 invernos com anomalias de TSM
que definem uma fase Neutra do ENOS e 7 invernos que são identificados como
El Niño e a mesma quantidade para La Niña (tabela 2.2).
Tabela 2.2: Número de invernos Neutros, El Niño ou La Niña definidos segundo o
índice do CPC no Nino 3.4, para o trimestre JJA nos anos de estudo.

32
Os extremos de precipitação invernais definidos acima do P95 de cada série
abarcam 157 dias (tabela 2.1). Na figura 2.7 vemos a porcentagem do número de
dias considerados como extremos de cada um dos 34 invernos, nas diferentes
estações do estudo. O número de dias extremos invernais tem maiores
freqüências nos invernos El Niño no PG tendo relação com as conclusões da
figura 2.3 que é especificamente nesses meses onde se obtém as maiores
precipitações invernais. No SG, as freqüências máximas de dias extremos
invernais estão equiparadas entre invernos El Niño e Neutros. Destaca-se em
todos os a contribuição dos invernos neutros de 1977 e 1978, chegando a ter
porcentagem máximos de quantidade de dias extremos em La Rufina e Los
Queñes.

Figura 2.7: Porcentagem de número de
dias invernais com extremos do
percentil de 95%. As barras de cor
vermelho (azul) representam invernos
El Niño (La Niña). A cor cinza
representa neutralidade.
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A influência do ENOS nos extremos de precipitação calculados com o P95 ficam
determinados por proporções de diferente valor em suas fases. Assim, nos
invernos Neutros a quantidade de dias é consideravelmente maior que nas fases
El Niño e La Niña (tabela 2.2). Para que as comparações das proporções entre as
diferentes fases ENOS sejam estatisticamente significativas, usou-se o teste de
hipótese da Diferença entre duas proporções. Assim se podem estabelecer
condições para as proporções que vêm dadas pelo número de dias invernais totais
de cada fase. P1 é a proporção dos dias com precipitação extrema nos invernos
Neutros que está dado pelo número total de eventos Neutros de toda a serie (N1 =
20). Para os invernos El Niño (La Niña) P2 (P3) o número total de eventos é N2
(N3) = 7. Para verificar se P1 difere estatisticamente da proporção Pk, onde k = 2,
3, foi realizado um teste estatístico unilateral considerando as hipóteses nula e
alternativa (H0 e H1, respectivamente)
H 0 : P1 = Pk
H 1 : P1 > Pk
O teste estadístico empregado foi obtido de Spiegel e Stephens (1998) e é dado

Z=

P1 − Pk

σ

onde:
⎛ 1

1 ⎞

⎟⎟
+
σ = PQ⎜⎜
⎝ N1 N k ⎠

P=

N1 P1 + N k Pk
N1 + N k

Q = 1− P
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Assim, pode ser calculado o valor de Z para as proporções estabelecidas entre as
diferentes fases ENOS. Ao obter esse valor este se compara com a tabela de
distribuição normal (Zc) com o nível de significância estatística adotado para este
estudo (95% onde Zc = 1,64)
Com a classificação ENOS determinada para cada inverno, separaram-se os dias
com precipitação extrema pertencentes ao P95 da distribuição, que correspondem
a cada uma das fases, considerando todos os dias de cada inverno entre 1960 e
1993. A figura 2.8 mostra essa proporção em função dos 157 dias extremos que
representa o 5% total da série. A tabela 2.3 mostra os valores de Zc obtidos ao
fazer a análise de Diferença entre duas proporções.

Figura 2.8: Porcentagem do número de dias com precipitação extrema do P95
para cada evento ENOS, considerando todos os dias de cada inverno entre 19601993. As cores das barras cinza, vermelha e azul representam as fases Neutra, El
Niño e La Niña, respectivamente.
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Tabela 2.3: Resultados do “Zc” dos test de hipótesis de Diferença entre duas
proporções. Os valores destacados em amarelo correspondem a Zc que são
estatisticamente significativos a um nível de 95%. A comparação entre os valores
Neutro e El Niño (Neutro e La Niña) é descrito por as siglas N-EN (N-LN).

A distribuição da relação entre os dados extremos de P95 precipitação e a fase
ENOS onde foi encontrado, mostra uma tendência a obter uma maior proporção
de dias extremos na fase Neutra, definida pela maior quantidade de ocorrências
(20) ao longo dos 34 invernos. Como mostra o test de proporções (tabela 2.3), as
diferenças mostradas na figura 2.8, são estatisticamente significativas ao nível de
95%, no SG de estações (La Rufina e Los Queñes). Isso mostra um predomínio
desta fase com respeito às outras, propondo uma perda de influências das fases
quentes e frias de ENOS relacionadas aos extremos de precipitação. A grande
influência de dias Neutros, manifesta a baixa correlação entra a influência do
ENOS e as latitudes ao sul do Chile central (Montecino, Diaz e Aceituno, 2000).
No PG, nota-se uma menor diferença entre o número de dias com eventos
extremos entre os regimes Neutros e El Niño. As diferenças não são significativas
e não passaram o test de Diferença entre duas proporções. A diferença achada
em Santiago entre os invernos Neutro e La Niña são estatisticamente
significativos. Os valores da proporção de La Niña não superaram o 18% no PG e
na fase El Niño os valores oscilaram entre 28,0% e 33,8%.
Considerando todos os dias de cada inverno entre 1960 e 1993, calculou-se a
proporção da precipitação extrema de P95 de cada fase ENOS e sua relação
segundo a quantidade total de dias quem cada fase (tabela 2.2). O objetivo desta
análise é determinar o aporte das proporções extremas que cada fase ENOS
fornece.
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Como principal característica se destaca a existência de uma majoritária
proporção de dias invernais quando a fase predominante foi El Niño. No PG de
estações possuem uma distribuição similar com picos de 8,2% em San Felipe e
7,8% em Santiago para a fase El Niño e de 6,8% em Valparaiso. As proporções
das fases Neutra e La Niña se igualam em valores que se aproximam aos 4%. Na
estação La Rufina não existem predominâncias notórias de alguma fase ENOS,
todas elas ficam em torno aos 5%. Em Los Queñes existe uma maior contribuição
dos dias El Niño na conformação dos dias extremos, que não alcança a chegar os
7% do total. A fase Neutra (4,8%) possui um nível porcentual levemente maior que
o identificado em La Niña (4,2%). Estes resultados mostram uma tendência a uma
diminuição na influência das diferentes fases quentes do ENOS à medida que
aumentamos de latitude (Montecino, Diaz e Aceituno, 2000).

Figura 2.9: Porcentagem da proporção do número de dias com precipitação
extrema do P95 para cada evento ENOS, considerando todos os dias de cada
inverno entre 1960-1993. A relação é feita segundo a quantidade de dias que tem
cada fase ENOS. As cores das barras cinza, vermelha e azul representam as
fases Neutra, El Niño e La Niña, respectivamente.
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A distribuição de freqüência das precipitações diárias invernais calculadas com o
P95 para cada estação do estudo é mostrada pela figura 2.10. Vemos nela a
distribuição da precipitação dos 157 dias mais extremos considerados para cada
série invernal. Um gradual aumento na distribuição das precipitações invernais
extremas é notado como uma característica geral. As medianas detectadas
apresentam diferenças entre o PG de estações, onde os valores encontrados
oscilam entre 18,5 mm (San Felipe), 27,5 mm (Santiago)

e 33,9 mm de

precipitação extrema por dia (Valparaiso). No SG este valor fica entre 64,1
(Rufina) e 72,0 (Queñes). A mediana representa o valor onde se determina a
metade da serie analisada.

Figura 2.10: Distribuição de freqüência das precipitações diária invernal extrema
calculadas com o percentil de 95% entre os 34 invernos desde 1960 até 1993. A
caixa representa o 50% da serie total com limites entre os 25% a 75% do set de
dados. O ponto central representa a mediana da distribuição.
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Em general, vemos que as medianas dos extremos estão mais próximas do quartil
inferior (borda inferior da caixa) do que do superior (borda superior da caixa)
indicando que os extremos possuem uma cauda alongada para os maiores
valores de precipitação. O tamanho da caixa central varia nos dois grupos de
estações. No PG a caixa possui um comprimento de aproximado de 15 a 20 mm
que concentra o 50% dos dados. Para o SG de estações esse valor aumenta para
a ordem dos 35 mm em ambas estações.

Figura 2.11: Medianas das distribuições de freqüência da precipitação extrema
invernal em cada fase ENOS (1960-1993). No gráfico o quadrado (triángulo)
representam medianas acontecidas na fase El Niño (La Niña) o círculo mostra a
mediana da fase Neutra.
Calcula-se a distribuição de freqüência da precipitação extrema e é separada para
cada fase do ENOS. As medianas das precipitações extremas (medida em
milímetros/dia) encontradas para cada estação em cada fase são mostradas na
figura 2.11.
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Os quadrados (triângulos) mostram a mediana obtida na fase El Niño (La Niña) e
os círculos a fase Neutra. Percebe-se que em todas as estações as maiores
medianas corresponderam com a fase El Niño com valores superiores
aproximadamente em 5 milímetros com respeito às medianas das outras fases.
Nota-se que não existe uma grande diferença entre as medianas detectadas nas
fases Neutra e La Niña ao decorrer das estações. Vemos também uma alternância
do valor da segunda maior mediana. As medianas também representam bem a
diferença de distribuições entre os 2 grupos de estações, com valores superiores
nas estações La Rufina e Los Queñes em todas as fases ENOS.
Um gráfico de box plot foi feito (figura 2.12) para observar a distribuição
característica da quantidade de precipitação extrema, medidas em milímetros que
aconteceram nas diferentes fases do ENOS. A caixinha delimita o 50% central da
distribuição considerando do 25 até o 75% do total da serie para cada estação. O
ponto dentro da caixinha indica a mediana da serie. Assim, as figuras representam
uma distribuição de freqüência focada para cada estação em casa fase de ENOS.
As maiores distribuições de freqüências das precipitações extremas aparecem nos
inverno El Niño. No PG achamos uma distribuição central que abrange
aproximadamente 20 mm (delimitada pela caixinha) que se encontra associadas à
fase inicial da série e perto do valor de corte com o percentil de 95% delimitado
para cada estação. Em Los Queñes e La Rufina a 50% central da serie supera os
30 mm. Maiores valores de precipitação são detectadas neste segundo grupo de
estações. A distribuição para os invernos La Niña apresenta uma diminuição dos
valores de precipitação no PG de estações. O valor central da serie não supera os
20 mm e a mediana se encontra no começo da distribuição. No SG de estações
apresenta características marcantes na parte central da serie, que abrange entre
31 mm (La Rufina) e 40 mm (Los Queñes). As medianas também estão agrupadas
no começo das suas respectivas series mostrando uma concentração de dados na
primeira metade da serie e uma maior dispersão na outra metade.
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Figura 2.12: Distribuição de freqüência da precipitação extrema do percentil 95%
nos invernos nas diferentes fases do ENOS. No painel superior vemos os invernos
Neutros, no segundo painel invernos El Niño e no ultimo painel invernos La Niña.
A caixa representa o 50% da serie total com limites entre os 25 a 75% do set de
dados. O ponto central representa a mediana da distribuição.
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Para invernos Neutros a distribuição parece ser similar no encontrado no PG de
estações para invernos La Niña, a existência de mais valores extremos
(representados com pontos) e um maior valor extremo em Valparaiso representam
as principais diferenças.
No SG de estações a distribuição se concentra em valores menores tanto nos
valores delimitados pela caixinha (50% central da serie) como nos dados
extremos. A tendência é ter precipitações com valores relativamente homogêneos
durante esta fase do ENOS.
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2.5 Conclusões do capítulo
A tendência achada nas precipitações nos invernos é ter uma maior quantidade de
precipitação na fase El Niño, principalmente no PG. Para o SG esta característica
também pode ser observada, tendo uma diferença na distribuição da precipitação
nas outras fases de ENOS, com uma importante participação da fase Neutra.
Mesmo assim as contribuições de precipitações em termos dos invernos Neutros
não parecem ter um comportamento padronizado e ano a ano muda o valor
registrado em todas as estações do estudo.
Dos 34 (3128 dias) invernos considerados para o estudo 20 foram Neutros (1840
dias), 7 El Niño (644 dias) e 7 La Niña (644 dias). Os extremos de precipitação do
percentil de 95% (P95) consideram os 157 dias com maiores precipitações da
serie.
A distribuição de freqüência das precipitações extremas de P95, acontecidas
durante o inverno nas diferentes estações mostra uma maior variabilidade nos
invernos El Niño associados a uma maior proporção de eventos extremos.
Nas análises de extremos de P95, mostra-se uma diminuição na influência das
diferentes fases quentes e frias do ENOS à medida que aumentamos de latitude.
Assim as estações do SG apresentam resultados ligados a esta afirmação.
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Capítulo 3

Análise Espectral da precipitação no Chile Central

3.1 Objetivo do Capítulo
O objetivo deste capítulo é fundamentar e detectar, picos significativos na
variância espectral da precipitação invernal no Chile central, sobretudo os
associados com oscilações intra-sazonais . A seguir será brevemente discutida a
metodologia e os resultados obtidos.

3.2 Análise espectral de potencias
Duas

séries

temporais

das

estações

representativas

para

cada

grupo

representativo foram tratadas e preparadas para a realização de uma análise
espectral médio para todos os invernos. A função de densidade espectral foi
utilizada aqui para auxiliar na detecção da influência sistemática de fenômenos
associados a distintas bandas de freqüências nas séries temporais de precipitação
no inverno no Chile central. As estações de Santiago e de La Rufina foram
escolhidas por serem as séries temporais continuas e sem dados faltantes (tabela
1.1). Usou-se o método de Transformada rápida de Fourier-FFT (Bingham et al.,
1967) para este propósito. Foram definidas as densidades espectrais de cada um
dos 34 invernos para cada estação. O passo seguinte foi determinar a média de
todos os espectros calculados.
Previamente ao cálculo dos espectros, foi retirada a tendência linear e o ciclo
anual das séries temporais selecionadas para evitar que as variabilidades de
maior freqüência não fossem mascaradas por freqüências mais baixas, obtendose assim duas series de anomalias. Também foi definida uma função taper de
porção p = 10% nas extremidades das series (o mesmo valor foi usado por
Madden e Julian (1994)) para evitar descontinuidades (Bloomfield, 1976). O taper
é definido do tipo slplit-cosine-bell (w(t)) que vem dada pelas seguintes condições:
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w(t ) = 0,5{1 − cos[π (t − 0,5) / m]}

1≤ t ≤ m

w(t ) = 1

m +1 ≤ t ≤ N − m

w(t ) = 0,5{1 − cos[π ( N − t + 0,5) / m]}

N − m +1 ≤ t ≤ N

Com m =

(eq 3.1)

p× N
, onde p = 10% e N = 92 (numero da serie que é o total de dias
2

por invernos). O valor final de m é próximo de 5 (4,6) corresponde à quantidade de
dias no começo e no final da serie em que os pesos tenderão a zero. Assim nos
primeiros e últimos 5 dias se podem observar estas características.
Pare reduzir o tempo computacional para o calculo da transformada de Fourier,
completou-se a serie com zeros até a potencia de base dois mais próxima.
Usando as formulas da análise harmônica é possível calcular o espectro de uma
serie de dados, constituindo uma aproximação razoável. A obtenção das
transformadas de Fourier discretas consiste no calculo dos coeficientes Ak
(equação 3.2) e Bk (equação 3.3) feito para n/2 funções harmônicas (n é o
B

tamanho da serie). Mediante esses coeficientes se obtém a amplitude Ck (equação
3.4).

Ak = 2 ∑ yt cos ⎡⎢2πkt ⎤⎥
⎣ n ⎦
n t =1
n

Bk = 2 ∑ ytsen⎡2πkt ⎤
⎢⎣ n ⎥⎦
n t =1

(eq 3.2)

n

Ck =

Ak 2 + Bk 2

(eq 3.3)

(eq 3.4)
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A transformada de Fourier discreta se apresenta numa notação simples, mas é
computacionalmente ineficiente no momento de calcular os coeficientes Ak e Bk
pois muitos desses cálculos se tornam redundantes. Estas redundâncias podem
ser evitadas usando as Trasnformadas Rápidas de Fourier (FFT) oferecendo uma
melhora na velocidade dos cálculos, especialmente quando o comprimento do
tamanho da serie de dados aumenta. A FFT é usualmente descrita em termos da
notação exponencial de Euler:

e iwt = cos(wt ) + isen( wt )

(eq 3.5)

Onde i é um numero imaginário (i²= -1) e a freqüência angular w=2πk/n. Assim, as
exponenciais complexas são utilizadas como uma conveniência notacional que
tornam algumas manipulações menos trabalhosas.
A seguir, as densidades espectrais estimadas para cada inverno foram suavizadas
com o método Daniel, com um peso igual para cada ponto, usando uma média
móvel de comprimento L=3, com a finalidade de eliminar os ruídos nos espectros.
Como foi sugerido por Jones et al (1998) a média das 34 densidades espectrais
invernais é calculada. Com a definição de estes valores foi possível estimar o
número de graus de liberdade (v).

ν ≅ 2 × L × .0,873 × NS

(eq 3.6)

Onde o valor NS corresponde ao número de espectros calculados para determinar
o espectro médio (neste caso serão 34).
O passo final consiste em avaliar se o espectro de calculado difere por uma
quantia estatisticamente significativa com respeito ao espectro de fundo. O
espectro de fundo é um espectro teórico que pode ser considerado como ruído
branco, quando todas as bandas de freqüências têm a mesma importância
(processo físico livre de persistência). O caso contrário será considerado com
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ruído vermelho. Uma análise de autocorrelação com desfaze no tempo (lag)
permite estabelecer matematicamente o espectro de fundo. Se a autocorrelação
de lag 1 (R1) não difere de zero, o espectro de fundo é considerado como ruído
branco. Se R1 difere de zero e as autocorrelações seguintes seguem uma
aproximação exponencial R2 ≅ R12 , R3 ≅ R13 , então o espectro de fundo é
denominado de ruído vermelho (equação 3.7)

⎡
⎤
1 − R12
⎥
2
⎣1 + R1 − 2 R1 cos(kπ / NF ) ⎦

θ (k ) = S ⎢

(eq 3.8)

Onde S é a média das amplitudes espectrais e NF é o numero de freqüências
determinadas. O argumento do co-seno ( kπ / NF ) é equivalente a ( 2πf ), onde f é
a freqüência. Neste caso, o espectro θ (k ) passa a ser θ ( f ) .

Depois se determinou se as amplitudes espectrais calculadas C^2 (k) diferem das
amplitudes do espectro de fundo θ (k ) por algum valor estatisticamente significativo
α, seguindo uma distribuição qui-quadrado (χ2)

χ α2θ (k )
μα =
ν

(eq 3.9)

Onde α é o nível de significância desejado. Para este trabalho este valor foi
considerado igual ao α=5% e assim se obteve a curva de significância estatística
µ, onde somente os picos espectrais acima desta curva podem ser interpretados.
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3.3 Análise dos resultados do espectro médio
A densidade espectral media da precipitação acontecida nos meses invernais JJA,
calaculada para Santiago e La Rufina mostra um pico significativo em ambas
estações em torno de 32,0 dias (figuras 3.1 e 3.2) sendo esta a caracterisitca mais
significativa. A contribuição dos espectros significativamente estatística abarca o
mesmo intervalo em ambas estações, mesmo tendo diferentes escalas de
medidas na densidade espectral media. Esta é considerada entre os 18,3 dias até
os 42,7 dias. A obtenção deste resultado permite identificar uma forte influência na
banda intrasazonal que afeta diretamente a precipitação acontecida no Chile
central.
Em Santiago nenhuma das outras bandas espectrais consegue superar o nível de
significância estatístico determinado em 95%. Na escala sinótica (1-10 dias)
excede o valor considerado como Ruído Vermelho em algumas bandas,
especialmente entre as bandas de 2,0 e 3,5 dias e entre os 14,2 e 8,7 dias. Para
La Rufina, a tendência é a não superar a linha do Ruído Vermelho na escala
sinótica.
Os picos espectrais encontrados são estatisticamente significativos ao nível de
95% e coincidem na mesma banda espectral em ambas estações. Fica de
manifesto a importância de analisar a banda que considera a variabilidade
intrazasonal da precipitação e os tipos de sistemas de baixa freqüência que
podem determinar mudanças na circulação sobre esta variável. Assim, o foco
deste estudo será a investigação dos mecanismos atmosféricos relacionados com
a variabilidade intrazasonal da precipitação nas cinco estações consideradas para
este estudo, para os meses de JJA.
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Figura 3.1 e 3.2: Análise espectral médio para os meses de inverno JJA entre
1960 e 1993 nas estações Santiago (painel superior) e La Rufina (painel inferior).
A densidade espectral média (ruído vermelho) está considerada com a linha azul
(vermelha). A linha tracejada representa o teste de significância estatística qui
quadrado com um nível de 95%. Os números correspondem à banda espectral
que representam. Existe uma diferença nas escalas de densidade espectral.
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3.4 Conclusões do Capítulo
Os picos espectrais encontrados são estatisticamente significativos ao nível de
95% e coincidem na mesma banda espectral em ambas estações. Esta é
considerada entre os 18,3 dias até os 42,7 dias.
Permite identificar uma forte influência na banda intrasazonal que afeta
diretamente a precipitação acontecida em inverno no Chile central.
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Capítulo 4

Oscilações Intra-sazonais

4.1 Objetivo do capítulo

O objetivo do capítulo é determinar as características da variabilidade intrasazonal da precipitação no Chile central, incluindo análises estatísticas dos
extremos intra-sazonais no período do inverno e sua variabilidade inter-anual,
buscando uma relação com ENOS.

4.2 Oscilações Intra-sazonais

As variabilidades de baixa freqüência dos movimentos atmosféricos são definidas
como perturbações ou eventos meteorológicos que se manifestam em períodos
maiores que 10 dias. Os períodos de variações intra-sazonais encontram-se
aproximadamente na banda 10-100 dias. O sinal intra-sazonal mostra fenômenos
persistentes nessa banda espectral, com anomalias temporalmente recorrentes e
geograficamente fixas como bloqueios e padrões regionais de teleconexões, e
ondas com picos espectrais de freqüência, que são progressivas ou estacionarias
no espaço (Ferraz, 2004). A mais conhecida oscilação na banda intra-sazonal é a
Oscilação Madden e Julian (OMJ) (1971)

4.2.1 Oscilação Madden e Julian - OMJ

OMJ é o componente dominante na variabilidade intra-sazonal (30-90 dias) na
atmosfera tropical (Madden e Julian 1971, 1972, 1994). É consistente com o
acoplamento em grande escala dos padrões de circulação atmosféricas e a
convecção profunda, possui sinais coerentes em muitas outras variáveis, em todas
elas a propagação caminha lentamente (5 m/s) para o leste através de uma
porção entre o Oceano Indico e Pacifico onde o oceano superficial é quente. Sua
importância é determinada pela influência na variabilidade das precipitações sobre
as ilhas do Pacifico no setor das monções na Ásia e Austrália, ao longo da costa

51
oeste de Norte América, América do Sul e África (Lawrence e Webster, 2002,
Hendon e Liebmann, 1990, Mo e Higgins, 1998, Jones, 2000, Maloney e
Hartmann, 2000). Modula também o gênesis dos ciclones tropicais no Oceano
Pacifico e o mar do Caribe (Liebmann et al 1994), afeta os ventos superficiais do
equador no oceano Atlântico (Foltz e McPhaden, 2004). Esta oscilação afeta toda
a troposfera tropical e é muito evidente nos oceano Pacifico oeste e Indico,
envolvendo variações no vento, temperatura da superfície do mar, nebulosidade e
chuva.

A variabilidade intra-sazonal está relacionada as variações de fenômenos de
grande escala como lentos deslocamentos de vórtices ciclônicos sub-tropicais em
altos níveis ou frentes frias estacionárias (Kousky e Kayano, 1994). Weickmann et
al. (1985) descreveram aspectos globais da OMJ mostrando forte divergência em
altos níveis seguindo as anomalias negativas de radiação de onda longa
emergente (ROLE) na escala de 30-60 dias, tanto para a época de verão como
para o inverno boreal. Alem disso, mostraram a propagação para leste das
anomalias de ROLE do Oceano Índico para o Pacífico nos trópicos e a
intensificação dos sistemas de alta pressão sub-tropicais associados ao
deslocamento da convecção.
Weickmann et al. (1985) e Jones et al. 2004 também encontraram que essa
oscilação de 30-60 dias é mais consistente no hemisfério que está ocorrendo o
verão. Esse aspecto interessante diz respeito à propagação para leste da OMJ ser
relacionada à intensificação das altas sub-tropicais no oceano, sendo que esses
anticiclones são mais intensos no hemisfério que está ocorrendo o verão, pois há
o efeito conjunto da célula direta de Hadley (circulação meridional) com a célula de
Walker (zonal). Madden e Julian (1994) enfatizaram a larga variabilidade da banda
intra-sazonal, assim vários estudos consideraram diversos bandas de dias intrasazonais que variaram entre os 20 e 90 dias. Assim, para a identificação da
importância da banda intra-sazonal na região de interesse, tornam-se úteis as
informações da análise espectral, análise de ondeletas entre outros métodos.
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A dinâmica da OMJ envolve circulações atmosféricas de escala planetária e suas
interações com atividades convectivas de mesoecala. Essa interação se observa
com o oceano e possui uma grande influência na evolução de ENOS (Hostetter,
1991). Hendon e Salby (1994) demonstraram que se a OMJ fosse apenas uma
resposta à forçante estacionária, como é a região do Oceano Índico e Pacífico
oeste, o distúrbio teria um período maior e não estaria inserido na escala intrasazonal. Dessa forma, consideraram que a OMJ seria parte da interação com a
atividade convectiva sobre o Índico e o Pacífico oeste. Nesse contexto, Hendon e
Salby (1994) sugeriram também a interação do que consideraram um ciclo de vida
de propagação da OMJ com a região tropical do Índico e Pacífico Oeste, onde o
término de um ciclo pode influênciar no disparo do próximo ciclo.

Figura 4.1: Representação esquemática da OMJ. Adaptado de Madden e Julian
(1994). As letras representam as fases do ciclo de vida da OMJ. Os valores em
vermelho representam a pressão ao nível médio do mar (PNM) , as regiões
escuras são as anomalias. Ademais, as células de circulação são baseadas pelo
vento zonal. As regiões com um aumento de convecção são indicadas,
esquematicamente, como cúmulos e cúmulos nimbos.
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A OMJ é o componente de variação intra-sazonal dominante, mas não a única. É
muito difícil simular OMJ corretamente devido ao estado da arte nos modelos de
previsão do tempo e aos modelos climáticos globais (GCM).

Na figura 4.1 temos uma representação esquemática da OMJ, adaptada de
Madden e Julian (1994). Na figura a letra A representa a fase onde existe uma
baixa pressão em Canton. A letra E é na fase onde existe uma alta pressão. As
outras letras referem-se às fases intermediarias. A fase inicial da OMJ ocorre nas
regiões convectivamente ativas do Oceano Indico e Indonésia. A distribuição das
propagações para o leste das anomalias na circulação atmosférica e na
convecção de grande escala, se mostra de forma uniforme e definida. No resto da
área tropical as propagações são de menor magnitude, menos pronunciadas e
desordenadas.

No Indico equatorial e no oceano Pacifico oeste um evento OMJ de características
de larga escala começa a se movimentar para o leste, sendo ele um forte centro
de convecção profunda e precipitação (Fase Ativa) (Figura 4.1A). As duas regiões
na parte leste e oeste a convecção e a precipitação se enfraquece (Fase Inativa)
(Figura 4.1E). As duas fases estão conectadas por uma “overturning” da
circulação zonal que se estende verticalmente e se manifesta até a Troposfera.

Na baixa troposfera (aproximadamente 850 hPa ou 1,5 kms) e perto da superfície,
fortes anomalias de ventos do oeste (westerly) acontecem e para o oeste do
centro convectivo de grande escala existem anomalias de vento do leste
(easterly). O vento zonal na Troposfera alta esta ao contrario do que acontece na
superfície (200 hPa e 13 kms).

Esta associação entre a circulação de grande escala e o centro conectivo
comumente é conhecido como acoplamento e é essencial na dinâmica da OMJ.
Este padrão de acoplamento se propaga para o leste a uma velocidade de ~5m/s
(e.g., Weickmann et al., 1985; Knutson et al.,1986). Esta é uma das principais

54
características que distinguem a OMJ de outros fenômenos que atingem os
trópicos e que se acoplam com ondas Kelvin que possuem uma propagação de
velocidade maior (15 - 17 m/s) (e.g., Wheeler e Kiladis, 1999; Straub e Kiladis,
2002). A velocidade de fase de um evento OMJ varia ligeiramente entre os
eventos durante os diferentes estados do seu ciclo de vida.

Jones et al (2004) sugeriram que a TSM é muito importante na intensificação da
velocidade do vento em superfície durante distúrbios associados à OMJ, embora o
deslocamento para leste na variabilidade inter-anual da piscina quente centrada
na região da Indonésia não mostrou uma relação com a intensidade do sinal
convectivo

A leste das anomalias convectivas os ventos são de leste em baixos níveis e de
oeste em altos níveis. Associadas com as anomalias convectivas a circulação
atmosférica apresenta uma resposta acoplada de ondas de Kelvin, as quais se
disseminam ao longo do equador, e de Rossby as quais se propagam em direção
aos extra-trópicos. (Madden, 1986; Nogue´s-Paegle et al., 1989). Ao oeste do
centro convectivo os ventos do oeste de baixos níveis (ventos do leste de altos
níveis) e sua associação com um par de circulações ciclônicas (anticiclonicas) são
característicos das ondas Rossby equatoriais (Madden, 1986; Nogue´s-Paegle et
al., 1989). As estruturas das ondas Kelvin e Rossby são essenciais na dinâmica
da OMJ.

Observações têm revelado que a fase relativa entre o vento zonal de grande
escala na superfície e os centros de convecção varia durante os ciclo de vida da
OMJ (e.g.Knutson e Weickmann, 1987; Rui e Wang, 1990; Hendon e Salby, 1994;
Sperber, 2003)

Os sinais da convecção são normalmente confinados desde o Oceano Índico até o
oeste do Oceano Pacífico, porque a instabilidade convectiva é favorecida onde a
temperatura da superfície do oceano é alta, na região conhecida como piscina
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quente (e.g., Knutson e Weickmann, 1987; Chen e Chen, 1997; Sperber, 2003).
Quando o centro convectivo se movimenta para o leste na fase ativa pode ser
observado um agrupamento de sistemas de convectivos em escala sinótica que
tendem a se mover em diferentes sentidos (e.g., Nakazawa, 1988; Hendon e
Liebmann, 1994)

A OMJ submete-se a um forte ciclo sazonal tanto na posição latitudinal como na
intensidade de cada evento (Madden, 1986; Gutzler e Madden, 1989; Salby e
Hendon, 1994; Zhang e Dong, 2004), além de variações inter-anuais (Jones et al.
2004) e decadais (e.g. Jones e Carvalho 2006) a MJO modula as fases ativas e de
supressão das monções na Asia (e.g., Lau e Chan, 1986; Sui e Lau, 1992;
Lawrence e Webster, 2002) e na América do Sul (Jones e Carvalho 2002;
Carvalho et al. 2002). A migração latitudinal sazonal da OMJ é muito mais forte no
Pacifico oeste que no Oceano Indico (Zhang e Dong, 2004). Esta oscilação afeta a
precipitação e eventos extremos em diversas localidades ao redor do mundo
(Jones 2000; Jones et al. 2004c; Carvalho et al. 2004).

Jones et al. (2004) encontraram que a duração temporal de eventos relativos à
OMJ pode variar de 4 a 14 pêntadas. Sua estrutura horizontal é dominada por
número de onda um e dois na direção zonal, e sua estrutura vertical é baroclínica.
As estruturas das ondas de Kelvin e Rossby foram consideradas dinamicamente
essenciais para a OMJ (e.g., Madden, 1986).

A OMJ no Pacífico parece ser forte antes de um evento quente do ENOS e fraca
depois e durante um evento frio (Zhang e Gottschalck, 2002). Jones et al. (2004)
verificaram que, para o período de 1979-2002, mais eventos OMJ ocorreram
durante eventos El Niño e neutros do que durante La Niña no verão austral;
entretanto, estas diferenças não são estatisticamente significativas.

A OMJ parece estar relacionada com o trem de onda que se estende sobre o
Pacífico Sul a América do Sul (Mo e Higgins 1998). Em latitudes médias, a
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máxima atividade intra-sazonal é observada durante o período de inverno em
ambos os hemisférios (Ghil e Mo 1991). Carrasco (2006) relacionou a precipitação
diária de 07 estações representativas do Chile, entre as latitudes 30° e 38°S, com
o índice OMJ definido em Maloney e Kiehl (2002), o qual se baseia nas primeiras
duas Componentes Principais do vento zonal em 850 hPa, filtradas com passa
banda entre 30-90 dias. Quando os valores do índice foram negativos (positivos),
observou-se que a convecção regional se movimenta para o Pacifico leste (a
convecção permanece na região do Oceano Índico). Os resultados deste estudo
mostraram que aproximadamente 40% da precipitação em latitudes ao norte de
35°S do Chile, ocorre quando o índice OMJ se encontra em sua fase negativa e
25% da precipitação está associada à fase positiva deste índice. Estes resultados
possuem uma menor diferença para o sul desta latitude. Este trabalho mostrou a
existência de um padrão que favorece a precipitação em Chile central, quando o
período negativo do índice do OMJ entra em fase com a ocorrência de um evento
El Niño.
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4.3 Determinação de anomalias intra-sazonais ( 20 - 100 dias) da precipitação

Fundamentados nos resultados da análise espectral (capítulo 3) onde a
importância intra-sazonal nos dados de precipitação ficou em evidência, as series
temporais de precipitação foram filtradas em uma banda de 20 – 100 dias (banda
intra-sazonal). O filtro escolhido foi baseado em transformada rápida de Fourier
(em inglês Fast Fourier Transform- FFT). O objetivo da filtragem foi identificar o
papel das variações intra-sazonais da precipitação sobre o Chile.
O método de filtragem FFT fornece pesos diferentes na série de interesse que
oferece uma resposta na banda de freqüências que se deseja. O objetivo de filtrar
uma série temporal é obter uma melhor observação da contribuição em um
intervalo de freqüências. Para isso se determina uma separação de bandas
mediante uma função retangular na qual se atribuem um valor 1 (um) nas
freqüências que se desejam estudar e um valor 0 (zero) para o resto. As series
temporais são preparadas removendo a tendência linear e o ciclo anual de seus
dados, obtendo assim uma série diária de anomalias X(t), denominadas como
anomalias totais. Calculou-se a FFT em X(t) (equação 4.1) e se determinou a
função retangular na serie transformada H(f), ambas no domínio da freqüência. A
seguir se estimou a convolução (equação 4.2) entre a resposta de freqüência R(w)
(equação 4.3) e H(f), onde R(w) é construída para reter as freqüências de
interesse.

Assim,

obteve-se

uma

nova

função

H’(f),

cujas

amplitudes

correspondem às freqüências de interesse. Para retornar ao domínio do tempo,
calculou-se a inversa da FFT em H’(f) (equação 4.4) (Chatfield, 1996).
∞

H( f ) =

∫ X (t ) exp(2πift )dt

(eq 4.1)

−∞

∞

G*X =

∫ g (τ ) X (t − τ )dτ

−∞

(eq 4.2)
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C ' (ωk )
R(ωk ) =
C (ωk )

(eq 4.3)

Onde C ' (ω k ) é a amplitude da serie temporal filtrada e C (ω k ) é a amplitude da
série não filtrada, ambas em função de freqüência ωk.
∞

X (t ) =

∫H

'

( f ) exp( −2πift )df

(eq 4.4)

−∞

Os dados de precipitação filtrados na escala intra-sazonal (20 – 100 dias), são
aqui chamados de anomalias intra-sazonais.

4.4 Anomalia Total
Denominam-se anomalias totais neste estudo aquelas que tiveram seu ciclo anual
e tendência linear removidos. A nova serie de anomalias X(t) possui todas as
contribuições das diferentes bandas que estão em seus dados. Comparando estas
anomalias totais com as anomalias intra-sazonais determinou-se a importância
desta banda de freqüência nos regimes de precipitação no Chile central. As
anomalias totais foram calculadas para cada inverno entre 1960 e 1993 e o valor
representado na figura 4.2 mostra a soma de todos seus valores positivos para
cada inverno. Esse valor é comparado com a soma das anomalias positivas intrasazonais invernais em cada ano do estudo. Outro modo de ver estes resultados é
indicado pela proporção que a banda intra-sazonal representa da anomalia total
(figura 4.3). As análises foram feitas para uma estação representativa de cada
grupo de estações (Santiago e La Rufina)

Para Santiago (figura 4.2a) a comparação entre as anomalias fornece valores
máximos em invernos considerados como El Niño (1963, 1972, 1982, 1987), onde
as anomalias totais atingem grandes valores e sua diferença com as anomalias
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intra-sazonais costuma ser grande. A proporção entre as anomalias (figura 4.3a)
mostra porcentagens pequenas nestes invernos, devido à existência e influência
de outros fatores que fogem do impacto intra-sazonal na anomalia total (como por
exemplo, o aumento de fenômenos sinóticos e fenômenos de outras escalas que
podam ter importância na ocorrência do El Niño). Em geral, a participação intrasazonal não supera o 50% quando ENOS se encontra na fase quente (1963
1965,1982 e 1991). Se fizermos esta mesma análise para La Niña, observamos na
figura 4.3a menores valores de anomalia total, mas suas diferenças com as
anomalias intra-sazonais costumam superar o 40%. Existe a tendência a uma
maior participação intra-sazonal quando La Niña se apresenta como fase
predominante nos invernos. Mesmo assim, os valores de proporções máximos
corresponderam a invernos Neutros (1962, 1969, 1981,18986 tiveram influência
igual ou superior a 70%). A linha azul representa a proporção média que as
anomalias intra-sazonais possuem da anomalia total em todos os anos de estudo.
Neste caso esse valor chega a 52,2% e mostra a importância do estudo e
conhecimento da influência intra-sazonal nas precipitações neste setor.

Para La Rufina (figura 4.3b) dos cinco máximos valores da anomalia total (1966,
1977, 1978, 1982 e 1987), dois invernos corresponderam a El Niño (1982 e 1987)
a diferença com Santiago que foram encontrados 4. Também para invernos La
Niña a contribuição na anomalia total sempre foram valores que não superaram os
500 mm de anomalia positivas de precipitação. A influência intra-sazonal nesta
estação em média foi de 51,0% , tendo como característica principal uma menor
influência intra-sazonal tantos nos eventos quentes quanto frios de ENOS. As
porcentagem máximas de comparação sempre corresponderam a invernos
Neutros e deles em 3 invernos (1962, 1968 e 1981) superaram o 70%.

A influência intra-sazonal na precipitação no Chile central correspondeu em ambas
as estações a mais da metade (52,2% e 51,0%) da importância total de todas as
escalas que modulam as anomalias de precipitação no Chile central.
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Figura 4.2: Comparação das anomalias positivas da Anomalia Total (barras azuis)
e as anomalias Intra-sazonais (barras amarelas) para as estações de Santiago
(painel superior) e La Rufina (painel inferior). Estas variáveis estão medidas em
milímetros e destaca-se que as escalas são diferentes entre os gráficos.
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Figura 4.3: Proporção das Anomalias Intra-sazonais que fazem parte das
Anomalias Totais. As barras de cor vermelha (azul) representam invernos El Niño
(La Niña) e as de cor cinza mostram eventos Neutros de ENOS. A linha azul indica
a porcentagem média de todos os invernos (52,2% em Santiago e 51,0% em La
Rufina). Painel superior (inferior) vem-se as anomalias totais da estação Santiago
(La Rufina).
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4.5 Extremos intra-sazonais

Foram estimados novamente as anomalias extremas correspondentes ao percentil
de 95% (P95), desta vez calculados com respeito as anomalias filtradas de
precipitação, conforme discutido acima. Na figura 4.4 as séries filtradas das
estações Santiago e La Rufina estão limitadas com uma linha azul pelo P95
calculados para os invernos de cada estação. Valores acima desse limiar serão
analisados a cada ano para obter características significativas da precipitação no
Chile central. Apenas uma estação representativa de cada grupo de estações será
analisada.

As anomalias intra-sazonais de precipitação em Santiago (figura 4.4a) mostram
um ciclo anual característico acentuado nos meses centrais de cada ano. As
oscilações variam geralmente entre anomalias com valor -4 mm e +4 mm. Essas
anomalias possuem extremos em alguns anos determinados (1978, 1982 e
principalmente em 1987) que rompem a variabilidade característica da série
temporal. O limiar de P95 tem um valor de 5,36 mm (tabela 4.1).

As anomalias intra-sazonais de precipitação em La Rufina (figura 4.4b) possuem
uma variabilidade maior com valores que oscilam geralmente entre -9 mm e +9
mm. Apresentam também um ciclo anual característico, com picos máximos nos
meses invernais de cada ano. As maiores variabilidades de anomalias são
identificadas nos anos 1962, 1966, 1980, 1983, 1985, 1988 destacando-se o ano
1979. O limite do P95 considerado para esta serie foi de 13,26 mm.
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Figura 4.4: Série diária das anomalias intra-sazonais (20-100 dias) de
precipitação na estação de Santiago (Rufina) no painel superior (inferior). O P95 é
delimitado com a linha azul e foi calculado para o período do inverno da série.
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As análises a seguir se centram novamente nos meses invernais (JJA). Os
extremos de P95 das anomalias intra-sazonais de precipitação consideram valores
de cortes diferentes para cada estação (tabela 4.1). Os limiares das anomalias
intra-sazonais foram determinadas da mesma forma como foi explicado no
capítulo 2. No decorrer deste trabalho, será definido com a sigla EIP os extremos
intra-sazonais da precipitação.
Tabela 4.1: Anomalias intra-sazonais de corte consideradas como EIP para cada
uma das estações nos invernos, medidas em milímetros.

4.6 Análise inter-anual dos extremos intra-sazonais de precipitação (EIP) no
Chile Central
Uma vez definido EIP podemos identificar sua distribuição de freqüência usando
um gráfico do tipo box plot (figura 4.5). Neste caso, a parte central que indica o
valor correspondente ao 50% das series do PG (isto é, a mediana), possui em
geral as mesmas características (o tamanho da caixa se define entre 2,5 mm em
Santiago e San Felipe e em Valparaiso essa amplitude chega aos 3 mm). O
tamanho da caixa indica a diferença inter-quartil. No PG a mediana da distribuição
aparece mais próxima do limiar P95 definido para cada estação (6,1 mm em San
Felipe, 7,3 mm em Santiago e 10,6 em Valparaiso), limitando o 50% das
anomalias a valores baixos desta nova série. Também no PG se encontram
muitas anomalias extremas (indicados com pontos verdes acima dos limites da
caixa). Nota-se também um gradual aumento das intensidades dos EIP segundo
avançamos para cada estação, devido a influências de latitude e orografia
(Santiago e San Felipe são estações pre-cordilheranas e Valparaiso é costeira).
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Para SG existe um evidente aumento nas anomalias e sua variabilidade. A
mediana da série duplica aos considerado para PG. Em La Rufina considerou o
tamanho da caixa central em 8 mm e em Los Queñes chegou aos 9 mm. A
mediania da distribuição também sofreou aumentos significativos com 18,2 mm
em La Rufina e 23,4 mm em Los Queñes.

Figura 4.5: Distribuição de freqüência dos EIP invernais para cada estação do
estudo. O limite superior e inferior da caixa corresponde a 25% e 75% dos valores,
respectivamente. O ponto central é a mediana. Os pontos fora da caixa são os
valores extremos que superam duas vezes e meia o intervalo inter quartil.
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Uma análise inter-anual é proposta para a distribuição de freqüência do EIP. Cada
EIP foi separada em cada uma das diferentes fases ENOS correspondentes. O
mesmo gráfico do tipo box plot foi feito para cada fase ENOS. San Felipe (figura
4.6a) apresenta uma distribuição muito similar nos invernos Neutros à sua
distribuição de freqüência total, devido a evidente maior quantidade de dados que
envolve esta fase. Em anos El Niño também não parece ter maiores variações do
intervalo inter-quartil quanto dos valores das medianas (6,1 mm). Já para La Niña
mostra uma menor distribuição e uma menor mediana (5,3 mm), os poucos EIT
considerados para esta fase corroboraram para estes resultados. Em Santiago a
situação se apresenta de modo similar. A mediana aumenta em El Niño (7,8 mm)
em comparação com a fase Neutra (7,0 mm), mas o intervalo inter-quartil da série
diminui para quase a metade. Em La Niña tanto a amplitude do intervalo interquartil como a mediana são menores. Em Valparaiso observa-se um aumento da
dispersão na fase El Niño em comparação das outras duas fases ENOS. O
aumento também é observado para a mediana, que de 10,8 mm e 8,2 mm, nas
fases Neutra e La Nina respectivamente, aumenta para 12,5 mm nas fases El
Niño. O intevalo inter-quartil da série representada pela largura da caixa, também
mostra a mesma característica, sendo maior na fase El Niño.
Para o SG, em La Rufina a fase Neutra parece predominar nos valores
máximos, com uma mediana de 19,3 mm, superior inclusive à sua distribuição de
freqüência total. O intervalo inter-quartil da serie também é maior (9 mm de
amplitude) e mostra uma grande variabilidade dos EIT em esta estação. Em El
Niño a amplitude do intervalo inter quartil diminui para quase a metade (5,1 mm) e
a mediana também é menor, sendo igual à mediana calculada na fase La Niña
(17,2 mm). Para Los Queñes se encontra uma forte variabilidade na distribuição
nas fase Neutra e La Niña com medianas de 25,1 mm

e 24,1 mm,

respectivamente. Já em El Niño essa variável cai para 19,3 mm. A diferença se
encontra na amplitude do intervalo inter quartil da serie e nos valores máximos
achados na fase Neutra. Estes resultados denotam uma menor influência interanual nas estações do SG e a existência de outros mecanismos que poderiam
modular as precipitações neste setor.
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Figura 4.6: Distribuição de freqüência dos EIP para ENOS nos meses invernais
(JJA). Nos painéis: a) fase Neutra, b) El Niño e c) La Niña. Idem figura 4.5.
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4.7 Análise inter-anual de Eventos de EIP e Persistência
Um Evento EIP é definido como um conjunto de anomalias intra-sazonais diárias
consecutivas que superam o limiar de P95 estimado para cada estação. A
Persistência é considerada como o número de dias consecutivos que um Evento
EIP durou. Na figura 4.7, vemos o número de Eventos EIP calculados para cada
estação para os invernos de estudo. Uma relativa similar quantidade de Eventos
EIP foram detectados em ambos grupos de estações. Destaca-se La Rufina com
41 eventos extremos como a estação com maior número e Valparaiso com o
menor valor (30).

Figura 4.7: Número de Eventos EIP identificados para cada estação nos anos de
estudo. O valor exato esta representado com o número acima de suas respectivas
barras.

Em termos inter-anuais, a figura 4.8 mostra o número total de Eventos EIP
observados durante o período de análise nas diferentes fases ENOS. As maiores
variabilidades do número de ocorrências do número de Eventos EIP entre as
estações aconteceu quando a fase predominante foi Neutra (16 casos em San
Felipe, 17 em Valparaiso, 21 em Santiago e Los Queñes e 25 em La Rufina).
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Durante as fases El Niño (La Niña), o número total de Eventos EIP foi entre 10 e
12 Eventos (3 e 5 Eventos) independentemente do grupo ao qual a estação
pertence. A tabela 4.2 mostra que a diferença é estatisticamente significativo
quando as fases envolvidas na comparação são a Neutra com La Niña em todas
as estações do estudo. É bom lembrar que a quantidade de fases nos 34 invernos
de estudos se distribui diferente, com 20 invernos Neutro, 7 El Niño e 7 La Niña. É
por essa razão que se justifica este análise de proporções.

Figura 4.8: Número de Eventos EIP em cada fase de ENOS. Considerando as
barras de cor vermelha (azul) os Eventos EIP detectados na fase El Niño (La Niña)
e as barras cor cinza mostra os encontrados na fase Neutra. O valor exato de
cada fase esta representado com o número acima de suas respectivas barras.
Tabela 4.2: Resultados do “Zc” dos test de hipótesis de Diferença entre duas
proporções.Os valores destacados em amarelo correspondem Zc que são
estatisticamente significativos a um nível de 95% (Zc>1,64). A comparação entre
os valores Neutro e El Niño (Neutro e La Niña) é descrito por as siglas N-EN (NLN).
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Como foi dito, a Persistência é definida como o número consecutivo de dias nos
quais as anomalias de EIP existiram. A distribuição de freqüência da Persistência
é mostrada na figura 4.9, num gráfico box plot.
Em San Felipe, vemos a distribuição de freqüência dos 32 Eventos EIP, com uma
mediana que se centra em 10 dias de Persistência. O intervalo inter-quartil em
dias da série é de 6 dias e o valor máximo foi 16 dias, sendo o Evento EIP de
maior duração das cinco estações no período do estudo. Para Santiago a mediana
cai para 9 dias, mas a amplitude do 50% central da serie aumenta para 7 dias.
Uma das características principais da Persistência acontece em Valparaiso. Os 30
episódios de EIP (o menor número de Eventos EIP do estudo) estão em direta
relação com uma maior Persistência dos mesmos. O P95 considera 157 dias
extremos e estes estão agrupados em mais dias consecutivos na estação de
Valparaiso. Porém, encontramos na distribuição de freqüência a maior mediana de
todas as estações, com 11 dias. A caixa central da série temporal mostra 6 dias de
amplitude e o valor máximo de Persistência foi de 14 dias.

Figura 4.9: Distribuição de freqüência da Persistência em dias dos Eventos EIP. A
caixa inclui entre o 25% e 75% dos valores. O ponto central é a mediana.Idem
figura 4.5.
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No SG não existem diferenças notáveis neste sentido. Em La Rufina, os 41
Eventos EIP fizeram com que a mediana fosse de 9 dias de Persistência e o
intervalo inter-quartil da série é igual a 6 dias. Para Los Queñes, a mediana
aumenta para 10 dias e a amplitude da caixa também aumenta para 7 dias. A
característica geral desta variável é manter uma certa estabilidade quanto a sua
variabilidade e a Persistência se apresenta de maneira similar em todas as
estações.
Uma análise inter-anual da Persistência foi feita na figura 4.10, onde cada Evento
EIP e a Persistência dos mesmos foram classificados de acordo com as fases do
ENOS.
No PG os maiores valores das medianas se encontram na fase La Niña. Em todas
elas o valor correspondeu a 12 dias. As maiores variabilidade desta variável foram
encontradas na fase Neutra se destacando San Felipe e Valparaiso. Em Santiago
a maior variabilidade aconteceu em Santiago, com o intervalo inter-quartil
apresentando uma amplitude de 9 dias. Em La Niña, a variabilidade central da
série foi pequena, devido provavelmente à pouca quantidade de Eventos EIP que
aconteceram nesta fase de ENOS.
Para o SG, a variabilidade na fase La Niña foi maior, como Persistências de menor
duração. Para La Rufina o valor da mediana nessa fase foi de 10 dias e sua
amplitude total abarcou até os 14 dias. Na fase Neutra os valores máximos de
Persistência duraram 15 dias. Em Los Queñes a maior mediana foi detectada na
fase El Niño com 11 dias, acompanhada de uma distribuição com menor
variabilidade (os valores extremos são 7 e 14 dias).
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Figura 4.10: Distribuição de freqüência da Persistência em dias, nas diferentes
fases de ENOS. O gráfico tem as mesmas características que a figura 4.5.
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4.8 Variabilidade do EIP e sua relação com a OMJ

A variabilidade da OMJ é descrita com a obtenção de um índice diário conforme
discutido em Jones e Carvalho (2006). Este índice foi obtido a partir de dados
filtrados (20-100 dias) das variáveis vento zonal em 850 hPa (U850) e 200 hPa
(U200). Para este procedimento, fez-se uma média em torno ao equador, entre
15°S e 15°N, separadamente para cada um dos campos. Com este procedimento
obtém-se uma média em torno do equador que corresponde a 144 pontos de
grade. Cada ponto de grade terá duas séries temporais de anomalias U200 e
U850 que foram determinadas para o período entre 1960 e 2004, embora apenas
o período de dados de precipitação será analisado aqui.

Uma análise de Função Ortogonal Empírica (FOE) combinada foi feita com as
variáveis descritas. A FOE combinada é o resultado da matriz de correlação que
sai da combinação das duas series temporais de modo esta caracteriza a
estrutura vertical da oscilação.

A interpretação do índice é determinada pelos coeficientes temporais das duas
primeiras FOE’s. Estas representam o comportamento conjunto de U850 e U200 e
conseguem mostrar as diferentes fases da propagação da OMJ. Assim, a
combinação dos dois primeiros componentes é que vai mostrar se uma OMJ se
propagou ou não para leste.

O critério adotado para avaliar se o sinal de OMJ se propagou para o leste é
estabelecido pelos valores do índice tanto na primeira FOE (PC1) como na
segunda FOE (PC2). Assim, considera-se que houve um episódio de OMJ se:

a) PC1 > 1.0
b) PC2 > 1.0 dentro de 20 dias apos de atingir o pico na PC1
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Como o critério adotado para identificar os casos de OMJ dependem de limiares,
há muitas situações em que atividade intra-sazonal ocorre mas não está sendo
incluída pelo método proposto. Nesse caso, outro procedimento foi feito, seguindo
o critério adotado por Jones et al 2004. As 5 primeiras PCs são quadradas e
somadas e posteriormente alisadas com um filtro 1-2-1 passado 50 vezes.
Considera-se como casos em que a atividade intra-sazonal foi baixa aqueles cujo
procedimento descrito acima indica valores menores que o percentil de 10% da
distribuição dos valores alisados. Com esse procedimento é possível separar com
mais confiança os casos que realmente estiveram associados com baixa atividade
intra-sazonal dos casos típicos de OMJ.A projeção da primeira (gráfico do topo) e
da segunda (gráfico abaixo) EOF no equador pode ser observada na figura 4.11. A
projeção mostra a magnitude do “loading” no eixo vertical, com respeito à
longitude, considerando só uma linha de latitude sobre o equador. As linhas com
sinais opostos nesta figura são devido à baroclinicidade da OMJ.

Figura 4.11: Projeção das primeiras duas FOEs. Acima (abaixo) vemos a primeira
(segunda) FOE. A linha continua (tracejada) representa a projeção de U200
(U850) ao longo das latitudes num plano equatorial. (Cortesia de Dr. Charles
Jones, UCSB).

75

Figura 4.12: Composição do vento zonal filtrado em 850 hPa (U850). Cada figura
representa uma defasagem (em pêntadas) com respeito à data com máxima PC1
(pêntada 0), a qual indica a fase quando a convecção está situada entre a
Indonésia e Pacífico Oeste. A cor vermelha (amarela) representa anomalias
negativas (positivas) de U850. (Cortesia de Dr. Charles Jones, UCSB).
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A figura 4.12 representa uma composição do vento zonal filtrado em 850 hPa
quando o critério descrito acima foi atingido. Ela mostra que o método consegue
capturar a propagação da OMJ considerando-se 3 pêntada para atrás do evento
OMJ e 4 para frente. A pêntada 0 representa a manifestação da OMJ, neste
estudo será definida como TAG com valor igual a 1.

Uma vez satisfeitos os critérios (a) e (b) para a ocorrência da OMJ, considera-se o
pico da oscilação quando se observa um máximo na PC1. Neste caso,
observamos um máximo dos ventos de oeste (leste) em 850hPa (200hPa) entre
60oE e 120º E, enquanto ventos de leste (oeste) são observados com máxima
magnitude entre 180ºW e 60ºW (figura 4.11).

A figura 4.12 representa uma composição do vento zonal filtrado em 850 hPa
quando o critério descrito acima foi atingido. Ela mostra que o método consegue
capturar a propagação da OMJ considerando-se 3 pêntadas para trás do evento
OMJ e 4 para frente. A pêntada 0 representa a fase em que a convecção está
situada entre a Indonésia e Pacífico Oeste. É importante ressaltar que as maiores
influências das anomalias de oeste 850hPa sobre o oeste da América do Sul
tropical são observadas após o máximo da PC1 (lags > 0, figura 4.12)

4.9 Análise do Índice intra-sazonal

O índice da OMJ obtido conforme discutido anteriormente foi investigado e as
diferentes fases da oscilação foram objetivamente identificadas e atribuídos
valores arbitrários, que chamaremos aqui de “TAG”. Atribuímos o valor de
“TAG”=1 quando observamos o máximo na PC1 (veja discussão acima).

Para nosso estudo, foram descritos índices diários desde 1960 até 1993. A série
foi separada para os 34 invernos considerados. Um total de 92 dias invernais por
ano, são incluídos na serie do estudo, que correspondem aos meses JJA.
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Segundo os valores de TAG, foram identificados 27 eventos de OMJs neste
período de tempo. A proporção entre os dias com influências da OMJ (OMJ) e os
dias sem influência dela (NOMJ) para qualquer fase foram então obtidos. A figura
4.13 mostra esta relação, podendo-se observar que 29,7% dos dias invernais
totais têm influência intra-sazonal ao longo de todos os invernos considerados
para este estudo.

Figura 4.13: Proporção (em porcentagem) de dias com influência da OMJ
segundo o índice, para os dias invernais de JJA entre 1960 e 1993. A sigla NOMJ
(OMJ) significa Não OMJ (presença de OMJ).

Com os 29,7% dos casos considerados sob influência da presença de OMJ
procedeu-se a fazer uma análise inter-anual. Avaliando os invernos como Neutros,
El Niño ou La Niña, determinou-se a distribuição de freqüência do índice intrasazonal (figura 4.14). Ressalta-se que existe uma maior tendência (62,6%) a
encontrar dias Neutros. Uma pequena diferença entre a proporção é observada de
cerca de 20,4% a 17% entre eventos El Niño e La Niña respectivamente. Estas
diferenças são estatisticamente significas ao nível de 95% segundo o indicado no
test de diferenças de duas proporções (tabela 4.3).
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Figura 4.14: Distribuição de freqüência do índice TAG para os dias invernais entre
1960 e 1996 com influência da OMJ, calculando a proporção deles em função de
ENOS em porcentagens. A barra de cor vermelha (azul) representa a proporção
de dias El Niño (La Niña). A barra cor cinza se refere aos dias Neutros com
índices de OMJ.
Tabela 4.3: Resultados do “Zc” dos test de hipótesis de Diferença entre duas
proporções.Os valores destacados em amarelo correspondem Zc que são
estatisticamente significativos a um nível de 95% (Zc>1,64). A comparação entre
os valores Neutro e El Niño (Neutro e La Niña) é descrito por as siglas N-EN (NLN).
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4.10 EIP e sua relação com as fases da OMJ

O objetivo desta análise é encontrar alguma relação objetiva entre a ocorrência da
OJM e os eventos EIP acontecido nas cinco estações do Chile central. Com as
datas dos EIP de cada estação, identificou-se a ocorrência da OJM para o mesmo
dia em qualquer fase, tendo como base o índice descrito. Assim, a partir dessas
datas selecionadas, estimaram-se as proporções dos dias que foram influenciados
pela OMJ. Novos gráficos são feitos para determinar se os EIP pertencem à
categoria OMJ (proporção de dias com influência da OMJ) ou NOMJ (proporção
de dias sem a influência da OMJ) em cada estação (figura 4.15).

As proporções da relação entre os EIP e a OMJ não superam os 20% no PG. A
menor (maior) proporção se encontra em Valparaiso na figura 4.15c (Santiago na
figura 4.15b) com um valor de 16,6% (19,7%). Os dias NOMJ se agrupam em
proporções baixas que não superam os 8,3% da série detectada em Santiago,
com um 3,8% em San Felipe e um 5,1% em Valparaiso. A porcentagem restante
(TAG=0) manteve-se com valores de proporção altos, superando o 72% no PG
(78,3% em San Felipe e Valparaiso e 72,0% em Santiago). Para o SG os valores
da relação entre EIP e OMJ tendem a aumentar superando os 20%,
principalmente em Los Queñes, onde a proporção considerada como OMJ é de
26,8%. O valor NOMJ se mantém entre os intervalos obtidos no PG. Estes
resultados sugerem uma variabilidade latitudinal também para a influência das
propagações intra-sazonais da OMJ e sua relação com o EIP nas estações do
estudo, pois o aumento das proporções atingiram as estações que possuem as
maiores latitudes.

A relação entre o índice intra-sazonal de propagação da OMJ e os EIP, está
determinada pelos seguintes procedimentos. Com os resultados obtidos na
metodologia anterior (figura 4.15), o foco desta análise está nas datas em que os
EIP estiveram associados com o pico da OMJ. Com isso é possível determinar a
fase da propagação da OMJ onde o EIP aconteceu.
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Figura 4.15: Porcentagem de dias que
determina a influência ou não da OMJ
segundo o índice TAG, para os dias
com EIP nos meses invernais JJA entre
1960 e 1993. A sigla NOMJ (OMJ)
significa Não OMJ (presença de OMJ).

81
O índice intra-sazonal que identifica a propagação da OMJ abrange 36 dias em
cada um desses eventos. Sendo a distribuição dela com 15 dias prévios ao
evento, o dia do pico evento e 20 dias posteriores a ele. Com as datas destes
valores e as datas dos EIP, selecionaram-se os casos paras as diferentes
estações do estudo estabelecendo uma relação direta entre estas duas variáveis.
Para facilitar a análise dos resultados, separou-se em grupos de 5 dias a
classificação do índice intra-sazonal e com isso se determinou a quantidade de
EIP aconteceram nesse intervalo de dias. Assim é possível encontrar 3 grupos de
cinco dias cada um prévios a um evento OMJ (na figura 4.16 definidos como -15,
-10 e -5 dias) e 4 grupos posteriores (considerados como 5, 10, 15 e 20 dias). O
dia que marca o pico da OMJ (PC1 máxima) está indicado como OMJ na figura
4.16.

O objetivo deste procedimento é encontrar possíveis padrões de relação entre os
EIP e as fases de propagação da OMJ, para os casos onde esta relação foi
encontrada.

Para o PG a distribuição de freqüência relacionada com os dias EIP com influência
intra-sazonal possui uma característica relativamente similar em todas suas
estações. Nenhum dos casos detectados com o índice intra-sazonal atingiu o dia
onde o evento OMJ se manifesta com PC1 máxima (figura 4.16 - indicada com
“OMJ”) nem nos cinco dias posteriores (figura 4.16, indicado com “5”). As
concentrações dos EIP se manifestaram mais freqüentemente quinze dias antes
(figura 4.16, indicado com “ -15”) e 20 dias depois (figura 4.16, indicado com “20”).
Esta característica pode ser observada principalmente em San Felipe (figura
4.16a), onde os dias agrupados em -15 tiveram 32,1% de freqüência. Nenhuma
observação foi detectada nas 3 pêntadas seguintes. Por outro lado, as categorias
10,15 e 20 dias se encontram com valores superiores a 21,4%. Em Santiago,
(figura 4.16b) vemos as maiores freqüências justamente nos extremos da
distribuição, com uma porcentagem de 29,0% em –15 e 32,3% em 20 dias. As
categorias -10 e 15 dias estão relacionados a 6,5% e 12,9% dos casos,
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respectivamente. Em Valparaiso, (figura 4.16c) proporções anteriores ao pico do
evento OMJ adquirem um incremento em seus valores, principalmente na
categoria –10 dias onde alcança o resultado máximo de freqüência desta variável
nesta estação (38,5%). Não se encontraram relações entre o EIP nas próximas 2
categorias (5 e 10 dias), e valores de freqüência iguais a 3,8% e 19,2% são
observadas para 15 e 20, respectivamente, após o pico do evento.

Em resumo, no PG observamos que os dias EIP com influência intra-sazonal
detectados com o índice, se concentram em geral, nos dias prévios (isto é, -15, 10, -5 dias) e finais a um evento OMJ da propagação. Também, mostra-se uma
característica a se destacar a inexistência de valores no dia em os ventos de oeste
em baixos níveis foram máximos sobre a Indonésia e nos cinco dias seguintes
(marcados como OMJ e 5, respectivamente).

Um padrão bastante mais claro e similar é o que se encontra no SG (figura 4.17).
La Rufina e Los Queñes apresentam a mesma distribuição de freqüência em esta
variável, tendo como característica principal um aumento do valor da porcentagem
à medida que se aproximam o pico da OMJ (PC1 máxima). Nos grupos de dias
correspondentes a -15, -10 e -5 dias mostra-se um progressivo aumento desses
resultados sendo o valor máximo ocorre -5 em relação ao pico do evento em
ambas estações (26,2% em La Rufina e 26,9% em Los Queñes).

Para o período de PC1 >0 (OMJ), também se detectam relações (3,8% em La
Rufina e 4,8% em Los Queñes), assim como também no grupo 5 (ao contrário do
acontecido no PG). Em ambas estações,o grupo de dias sinalada como 10, não
apresenta valores. Já em -15, aparecem novas relações que aumentam no grupo
definido como 20 dias.
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Figura 4.16: Distribuição de freqüência do PG, ordenada por grupos de 5 dias em
torno ao dia considerado o pico da OMJ (veja texto). Os valores do eixo y
representam a proporção (avaliada em porcentagem) de dias de EIP e que são
enquadradas nas diferentes intervalos de 5 dias.
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4.11 Conclusões do capítulo

As anomalias intra-sazonais de precipitação mostram um ciclo anual característico
acentuado nos meses centrais de cada ano. Nota-se que as anomalias extremas
não se distribuem igualmente em todo o período, mas ocorrem em alguns anos
particulares.

Segundo as análises da anomalia total, existe uma tendência a uma maior
participação intra-sazonal quando a fase predominante nos invernos se apresenta
como Neutra e em menor medida em La Nina (principalmente na estação de
Santiago). A influência intra-sazonal da precipitação no Chile central correspondeu
em ambas estações em média a mais da metade (52,2% e 51,0%) da importância
total de todos os mecanismos que modulam a precipitação no Chile central.

Os EIP calculados para cada série foram: 4,12 mm em SanFelipe, 5,36 mm em
Santiago, 7,37 mm em Valparaiso, 13, 26 mm em La Rufina e 17,28 mm em Los
Queñes. Nota-se também um gradual aumento das intensidades dos EIP segundo
avançamos para cada estação, devido ao papel da latitude e orografia. Encontrase um evidente aumento nas anomalias e sua variabilidade caracterizada para o
SG.

Resultados da análise inter-anual da distribuição de freqüência dos EIP mostram
no PG uma distribuição muito similar nos invernos Neutros à sua distribuição de
freqüência total, devido a evidente maior quantidade de dados que envolve esta
fase. Em El Ninos também não parece ter grandes variações em comparação
com a freqüência total. Já para La Niña mostra uma menor distribuição e uma
menor mediana calculada. No SG fase Neutra parece predominar nos valores
máximos. Em El Niño a amplitude da caixa central diminui para quase a metade e
a mediana também é menor. Estes resultados denotam uma menor influência
inter-anual nas estações do SG e a existência de outros mecanismos que
poderiam modular as precipitações neste setor.
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Uma relativa similar quantidade de Eventos EIP foram detectados em ambos
grupos de estações. Destaca-se La Rufina com 41 eventos extremos como a
estação com maior número e Valparaiso com o menor valor (30). Em termos interanuais a quantidade de Eventos EIP que obtém as maiores variabilidades do
número de ocorrências entre as estações, aconteceu quando a fase predominante
foi Neutro (oscila de 16 casos em San Felipe, 17 em Valparaiso até 21 em
Santiago e Los Queñes e 25 em La Rufina). Quando El Niño (La Niña) está
presente, o número de Eventos EIP costuma possuir entre 10 e 12 Eventos (3 e 5
Eventos) independentemente do grupo de estação.

A característica geral da Persistência é apresentar-se de forma similar em todas
as estações, com um valor em torno aos 10 dias e amplitude do intervalo interquartil de 6 dias. A análise inter-anual da persistência em ambos os grupos de
estações indica valores relativamente similares entre as fases El Nino e Neutro. As
grandes diferenças foram encontradas na fase La Niña onde a mediana da
persistência foi maior em todas as estações do PG e em todas as fases. O
intervalo inter-quartil da série foi relativamente pequeno, devido provavelmente à
pouca quantidade de Eventos EIP que aconteceram nesta fase de ENOS.

Segundo os valores do índice da OJM, foram identificados 27 eventos que se
propagaram para leste, nos 34 invernos considerados. A proporção entre os dias
com influências da OMJ (OMJ) e os dias sem influência dela (NOMJ) foi de 29,7%
e 14,1% respectivamente. Do 29,7% considerado com influência da propagação
de OMJ a análise inter-anual mostrou que 62,6% de seus casos foram detectados
em anos Neutros, 20,4% em anos El Nino e 17,0% em eventos La Nina.

A relação que determina a influência ou não da OMJ segundo o índice intrasazonal para os dias com EIP nos meses invernais JJA entre 1960 e 1993, mostra
as seguintes relações para cada estação: 17,8% para San Felipe, 19,7% em
Santiago, 16,6% em Valparaiso, 20,4% em La Rufina e 26,8% em Los Queñes.
Os valores de NOMJ para todas as estações se mantêm em proporções baixas
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que não superam o 8,3%. Estes resultados sugerem uma variabilidade latitudinal
também para a influência das propagações intra-sazonais da OMJ e sua relação
com o EIP nas estações do estudo, pois o aumento das proporções atingiram as
estações que possuem as maiores latitudes. Estes resultados também indicam a
importância da resposta extra-tropical de Rossby associada com a OMJ em
modular a circulação e a precipitação sobre o Chile central

A relação entre o índice intra-sazonal com influência da OMJ e os EIP, mostra
uma distribuição de freqüência característica no SG de estações, onde os dias EIP
aumentam gradualmente até o dia do evento OMJ (-15, -10, -5), diminui
fortemente para os seguintes dez dias (OMJ e 5) até não mostrar valores em 10.
Nos últimos dez dias (15 e 20) a freqüência aumenta significativamente. O fato de
estas estações terem a mesma distribuição de freqüência, permite inferir que a
relação intra-sazonal determinada pelo índice intra-sazonal com EIP, possui um
padrão que se poderia manifestar de maneira similar em latitudes semelhantes.
No PG a distribuição não é igual nas três estações que a compõem, mas tende a
estabelecer características relativamente similares, sendo a principal delas, uma
concentração dos EIP preferentemente em -15 e 20 dias. Estes resultados
sugerem que distintas fases da OJM podem afetar a região, à medida que a
oscilação se propaga ao longo do equador e modifica os padrões de circulação em
altos e baixos níveis.
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Capítulo 5

Características dinâmicas observadas durante os extremos

intrasazonais

5.1 Objetivo do capítulo

Determinar as características dinâmicas observadas antes, durantes e após um
EIP. Para este propósito, foram feitas análises de composições defasadas de
anomalias intrasazonais de diferentes variáveis na alta e baixa troposfera.
Serão

enfatizados

os

principais

padrões

atmosféricos

intrasazonais

relacionados com a ocorrência de EIP.

5.2 Teleconexões

A análise de teleconexões procura compreender como as forçantes locais
atuam para influenciar outras regiões mais distantes. Estas análises têm sido
usadas principalmente para estudar as flutuações de grande escala, de baixa
freqüência na atmosfera e de previsões de longo prazo.
Os primeiros estudos de teleconexões foram relacionados com a Oscilação Sul
(OS). Walker e Bliss (1932) alem de identificar a OS, encontraram oscilações
entre a região polar e as regiões do norte do Oceano Pacífico e ao norte da
Antártica. Assim, este trabalho serviu de referência para posteriores estudos
relacionados com a “transmissão de informação”, aos quais procuram descobrir
os mecanismos de atuação das teleconexões unindo observações, teoria e
modelagem (Hoskins, 1983).

Segundo Hoskin e Ambrizzi (1993) as análises estatísticos, como mapas de
correlação, têm fornecido evidências empíricas da existência de relações de
baixa freqüência na troposfera. Porém, os processos físicos e dinâmicos
associados à variabilidade destes padrões de baixa freqüência ainda não estão
completamente entendidos. A noção de teleconexão atmosférica está ligada ao
conceito da existência de correlações entre variações temporais simultâneas
em parâmetros meteorológicos medidos em pontos da terra separados por uma
grande

extensão

espacial.

A

técnica

chamada

de

teleconectividade
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eficientemente documenta a distribuição geográfica de padrões de correlação
de um ponto em um simples mapa (Hsu e Lin, 1992). Wallace e Gutzler (1981)
encontraram um método simples e eficiente para obter padrões de
teleconexões em diferentes pontos de grade e comparar fortes correlações
negativas sobre seu respectivo mapa de correlações em um ponto. A
teleconectividade é definida como:

Ti = Rij mínimo para todos os

j

Onde Rij é a matriz de correlação entre o ponto i (ponto base) e cada ponto j.
Usando este método eles encontraram cinco padrões de teleconexão no
Hemisfério Norte (figura 5.1).

Figura 5.1: Esquema dos cinco padrões de teleconexões encontrados para o
Hemisfério Norte por Wallace e Gutzler (1981), definidos como: Eastern Atlantic
(EA), Pacific/North American (PNA), Western Atlantic (WA), Western Pacific
(WP), Eurasian (EU).

Hoskins e Ambrizzi (1993), utilizaram um modelo barotrópico, linearizado para
um escoamento médio climatológico em 300 hPa entre dezembro e fevereiro,
para estudar a propagação de ondas de Rossby em um escoamento realístico
variando longitudinalmente. O propósito era determinar se alguns padrões de
teleconexões observados poderiam ser simulados. Os resultados (figura 5.2)
representam alguns dos padrões da onda estacionária do escoamento básico.
Os guias de onda (o jato Norte Africano-Asiatico, o jato da região do Atlântico
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Norte-Norte Europeu e o jato do Hemisfério Sul) são mostrados pelas setas
com linhas diagonais. A propagação preferencial é indicada pelas setas cheias.

Figura 5.2: Sumário esquemático dos guias de onda mostrados pelas setas
com linhas diagonais e a propagação preferencial, indicada pelas setas cheias,
deduzidos de uma série de experimentos com modelo barotrópico. Adaptada
de Hoskins e Ambrizzi (1993).

Em geral os resultados obtidos pelo modelo barotrópico conseguiram
representar bem as observações, e em particular as de Hsu e Lin (1992) e
Berbery et al (1992).

Ambrizzi et al (1995) estudaram a propagação de ondas de Rossby e os
padrões de teleconexões no inverno austral. O objetivo do trabalho foi dar uma
evidencia numérica e observacional aos padrões de teleconexões em ambos
Hemisférios. Usou-se um escoamento em 300 hPa para o modelo barotrópico.
Nos resultados (figura 5.3) são apresentados alguns dos padrões da onda
estacionaria do escoamento básico. Existem quatro guias de onda (o Jato Note
Africano-Asiatico, o Jato da região Atlântico Norte-Norte Europeu, o Jato
subtropical do HS (Australiano) e o Jato polar) são mostrados pelas setas com
linhas diagonais. A propagação preferencial é indicada pelas setas cheias.

Comparando os resultados das figuras 5.2 e 5.3 com os resultados
observacionais, foi mostrado que eles são similares.
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Figura 5.3: Sumário esquemático dos guias de onda mostrados pelas setas
com linhas diagonais e a propagação preferencial, indicada pelas setas cheias,
deduzidos de uma série de experimentos com modelo barotropico. Adaptada
de Hoskins e Ambrizzi, 1993.

Para o Hemisfério Sul, uma teleconexão entre os lados da América do Sul foi
discutida por Fraedrich e Lutz (1986). Foi batizada como teleconexão de
América do Sul, a qual tinha um dipolo zonal formado por um centro sobre o
Pacifico Sur Leste (90°W) e outro sobre o Atlântico Sul Leste (40°W)

A variabilidade intrasazonal da precipitação é relacionada com eventos de
convecção profunda no Pacifico equatorial central (Rutland, 2004, Carvalho
2006). Este comportamento atmosférico se manifesta como um padrão de
teleconexão PSA (Mo e Ghil, 1987), mecanismo simulado por Hosking e Karoly
(1981) e ratificado com dados observacionais reais no Pacifico sul por Karoly
(1989). O PSA estaria relacionado com 2 modos de baixa freqüência
caracterizados por um número de onda 3. Estes modos representariam uma
oscilação intrasazonal no Hemisfério Sul com um período aproximado de 40
dias, onde a convecção tropical poderia servir como catalisador em seu
desenvolvimento. A explicação teórica deste padrão foi descrita mediante a
teoria lineal de propagação das ondas Rossby (figura 5.4) (Renwich e Revell,
1999). Hoskins e Ambrizzi (1993) utilizaram um modelo barotrópico linearizado
para um escoamento médio climatológico em 300 hPa, para estudar essa
propagação e encontrar padrões de teloconexões mediante guias de onda.
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Calvalcanti (1992) estudou as influências intrasazonais (usando a banda de 10
a 90 dias em sua análises) na circulação da América do Sul, encontrando uma
configuração de trem de onda de altas para baixas latitudes, tanto no inverno
quanto no verão, mas com diferentes orientações.

Figura 5.4: Primeira (painel superior) e segunda EOF (painel inferior) para 200
hPa de vorticidade de função de corrente. Adaptado de Mo e Higgins (1997).

Liebmann et al. (1999) mostraram que as variações sub-mensais da zona de
convergência do Atlântico Sul (ZCAS) também estão intimamente relacionadas
com a propagação dos trens de onda de latitudes médias. Jones e Carvalho
(2002) mostraram que as fases ativas e de quebra do regime de monções da
América do Sul estão associadas com mudança de regimes de ventos nos
trópicos e com a propagação de trens de onda de latitudes médias. Muza
(2005) mostrou que estas propagações modulam as anomalias intra-sazonais
de circulação em altos e baixos níveis sobre os trópicos e subtrópicos da
América do Sul. Estas variações, por sua vez, aumentam a probabilidade de
ocorrências de extremos de precipitação e seca em escala intra-sazonal nas
regiões sudeste do Brasil as quais ocorrem em um padrão de gangorra com o
sul do Brasil, Uruguai e Argentina, conforme sugerido em Nogués-Paegle e Mo
(1997) e Liebmann et al. (1999).

Liebmann et al. (2004) mostraram a
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importância da fase do trem de ondas quando este encontra a América do Sul
para a intensificação do jato de baixos níveis a leste dos Andes e a
intensificação das chuvas sobre a ZCAS ou sobre o sul do Brasil.

A anomalia ciclônica do padrão PSA nos subtrópicos em frente ao Chile
central, pode ser interpretado como um progressivo reforço e migração para o
leste da zona de convergência do Pacífico Sul, favorecido pela presença dos
trens de ondas, desviada pelo bloqueio em altas latitudes do jato associado
(Rutland,2004). Assim, a posição geográfica dos trens de ondas associado ao
esquema PSA parece não depender da posição exata da anomalia de
nebulosidade convectiva no Pacífico equatorial central (Simmons et al., 1983).
Indicaria um modo de ressonância no Pacífico Sul que também poderia ser
excitado por perturbações do tipo Onda Circumpolar Antártica (Cai e Baines,
2001) e outras de origens exclusivamente extratropical (Kidson, 1999).

5.3

Características

dinâmicas

observadas

durante

os

extremos

intrasazonais.

O procedimento a seguir procura encontrar os padrões intrasazonais da
circulação atmosférica no período que antecede, durante e após a ocorrência
dos EIP observados na estação La Rufina. A escolha desta estação se justifica
por ter o maior número de EIP durante nos invernos, com 41 casos, e pela
pouca variabilidade das características dinâmicas para as diferentes variáveis
atmosféricas na realização deste mesmo procedimento nas outras estações.

Para a realização desta etapa do trabalho, filtrou-se na escala intrasazonal, na
banda 20-100 dias, os dados diários de altura geopotencial em 200 hPa
(H200), vento zonal em 200 hPa (U200), vento meridional em 850 hPa (V850),
radiação onda longa (ROL) e a umidade especifica em 850 hPa (q850). Todos
estes

dados

foram

obtidos

por

reanálises

do

National

Centers

for

Environmental Prediction – National Center for Atmospheric Research –
NCEP/NCAR (Kalnay et al, 1996), Dados de ROL foram cedidos pela NOAA e
estão descritos em Liebmann e Smith (1996). Todos os dados foram obtidos
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para todos os invernos (JJA) entre 1979 e 1993, com resolução temporal diária
horizontal de 2,5º x 2,5º.

Foram realizadas composições defasadas (defasagens indicadas como lag)
para observar a evolução temporal das anomalias intrasazonais de cada
variável. Assim, nesta análise serão mostrados 10 dias antecedentes aos EIP
(lag = -10) até 10 dias posteriores ao seu inicio (lag = 10). Os valores das
anomalias indicados pelo sombreamento de cores são estatisticamente
significativos (baseados no teste t-Student) ao nível de significância de 5%.

5.4 Análise das composições

As composições defasadas mostram a evolução temporal das anomalias de
cada variável relacionada com os EIP. As anomalias de H200 (figura 5.5)
indicam como principal característica a existência de um trem de ondas nos
subtrópicos do HS, semelhante ao padrão observado em diferentes estudos
prévios (por exemplo Mo e Ghil 1987; Ghil e Mo 1991; Ambrizzi et al. 1995; Mo
e Higgins 1998) conhecido como PSA. Nos lags iniciais (lag -8) é possível
detectar no mar de Bellingshausen em latitudes altas e perto da península
antártica anomalias intrasazonais anticiclônicas de H200. O fortalecimento
destas anomalias indica um bloqueio e um provável desvio e modulação do
trem de ondas que se começa a propagar para leste em toda a faixa central do
oceano Pacifico Quatro dias antecedendo os eventos (lag=-4 dias) observa-se
a máxima intensificação das anomalias anticiclônicas próximo a Peninsula
Antártica, indicando o fortalecimento do bloqueio. Ao mesmo tempo, o trem de
ondas subtropical torna-se claramente caracterizado pelas anomalias de H200
com sinais opostos estendendo-se do Pacifico ao Atlântico, aproximadamente
na latitude de 30oS. Quatro dias antes de o evento EIP acontecer (lag=-4),
anomalias intrasazonais ciclônicas de H200 fortalecidas se posicionam no
território chileno central e sul. Para o lag 0, a região de anomalias anticiclônicas a oeste da Península apresenta-se pouco coerente, conforme
sugerido pela diminuição da significância estatística e também das magnitudes
das anomalias próximas à Antártica. Por outro lado, observa-se uma
intensificação da anomalia intrasazonal ciclônica observada sobre a parte
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central e sul do Chile, como também a parte sul da Argentina. Encontramos
para o lag-0 os máximos valores de anomalias negativas de H200,
evidentemente relacionados com EIP. As anomalias negativas de geopotencial
estão associadas com um resfriamento da troposfera e aumento de vorticidade
ciclônica e estão, portanto, intimamente relacionadas com as condições
favoráveis para as precipitações extremas observadas no Chile central. Estes
resultados estão em concordância com a bibliografia referida a qual associa
eventos de precipitação no Chile com um bloqueio no Mar de Bellingshausen
(Garreaud 1995, Rutlant 1987, Rutland e Fuenzalida 1991)

É interessante também notar que a anomalia ciclônica intrasazonal de H200
persiste e é intensa até 2 dias após o evento. Chama a atenção as anomalias
intrasazonais anticiclônicas que aparecem com grande intensidade entre lags 2 e +4 em altas latitudes próximo à Antártica, entre as longitudes 45°E e 90°E.
Esta anomalia anti-ciclônica parece ser parte integrante de uma estrutura de
número de onda 2 que esteve associada a presença do bloqueio em altas
latitudes observado em Bellinshausen anteriormente ao evento. Sobre o
sudeste do Brasil e estendendo-se em direção ao Atlântico subtropical, também
se observa a intensificação das anomalias anti-ciclônicas entre lags 0 e 8. Isto
é, a partir do lag+2 a propagação no oceano Pacífico mantém sua
característica de onda, cuja fase agora indica anomalias anti-ciclônicas sobre o
Brasil e oceano Atlântico

As características da circulação em altos níveis, indicadas por U200
associados aos EIP no Chile central são apresentadas na figura 5.6. Para lag =
-8 dias, aparecem regiões com anomalias intrasazonais de oeste no vento
zonal em torno de 30oS as quais são bem caracterizadas entre 180°E e 45°W,
passando sobre o Chile central. A presença da anomalia anti-ciclônica próxima
do mar de Bellingshausen está relacionada com anomalias de oeste próximo a
75ºS. Esta configuração em altas latitudes aliada às forçantes anômalas
intrasazonais ciclônicas no campo de H200 próximas ao centro do Chile,
permitem uma confluência em suas componentes de circulação que favorecem
anomalias intrasazonais de leste em U200 com centro aproximado em 60°S e
90°W. À medida que se aproxima o evento, entre lags -2 a 0, existe uma clara
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intensificação das anomalias de oeste próximo à costa do Chile. Para lag=0,
observa-se que esta anomalia é máxima e localizada bem próxima ao Chile
central, onde os eventos extremos são referência para as composições. A
intensificação do jato subtropical sobre o Chile está diretamente relacionada
com a intensificação da divergência em altos níveis, a qual, em torno, está
associada com a intensificação da precipitação. Para compreender estes
resultados é importante recordar que sistemas sinóticos estão embebidos
dentro do envelope intra-sazonal cuja fase pode favorecer a frequência e
estacionaridade de frentes. Portanto, a atividade frontal é intensificada quando
se observam anomalias intrasazonais negativas de geopotencial. Uma das
características destes fenômenos sinóticos é o fortalecimento do jato
subtropical na alta troposfera. A persistência da configuração das anomalias do
vento zonal é observada até lag=6 dias, e a partir deste observa-se que as
anomalias começam a diminuir gradativamente sobre o Oeste da América do
Sul, passando a ser mais intensas sobre o setor Atlântico, consistente com o
observado para H200 (Fig. 5.5).

A variabilidade da circulação atmosférica na baixa troposfera é diagnosticada
aqui por meio da análise das anomalias intrasazonais do vento meridional em
850 hPa (V850) (figura 5.7). Em geral, as anomalias de V850 hPa começam a
ser mais intensas e estatisticamente significativas a partir do lag=-5 dias, com
anomalias de norte centradas no Chile na área de estudo. Anomalias de norte
indicam o transporte de ar mais quente para esta região. Anomalias de sul são
observadas intensificando-se a oeste da costa do Chile sobre o Pacífico à
medida que se aproxima do lag=0, indicando a circulação ciclônica em baixos
níveis associada a ocorrência de precipitação intensa. Consistente com o trem
de ondas observado com as anomalias de geopotencial (Fig. 5.5) observa-se
sobre todo o Pacífico subtropical alternância nas anomalias do vento
meridional. Podemos pensar que estas anomalias estão relacionadas com
advecções quentes (frias) onde estas forem de norte (sul) e, portanto,
transportando ar de latitudes mais baixas (altas) para as latitudes médias
(baixas). Nota-se que as anomalias intrasazonais de norte em 850hPa
predominam sobre o continente e grande parte da costa Atlântica no lag=0 e
posteriores. Na escala intrasazonal podemos inferir, portanto, que uma
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advecção quente toma conta do continente. Sobre o leste da América do Sul
tropical, a configuração dos ventos em baixos níveis (de norte sobre o
continente e de sul sobre o oceano Atlântico), são coerentes com as anomalias
anti-ciclônicas observadas na Fig. 5.5 para lags maiores que 2 dias. Para lag=0
observa-se a maior intensidade e expansão dos centros de anomalias de V850
sobre o Chile. Para os lags posteriores observa-se uma progressiva diminuição
das magnitudes dos centros anômalos.

Para analisar o papel da atividade tropical na propagação do trem de ondas
observado nos resultados anteriores, fez-se uma análise de composições de
anomalias intra-sazonais de radiação de ondas curtas emergentes (ROL). O
objetivo dessa análise é caracterizar a convecção tropical e sua possível
propagação. Das composições de ROL (figura 5.8) podemos ver uma grande
variabilidade com configurações pouco claras das anomalias intrasazonais
desta variável. Existe uma pouca coerência espacial, respaldado pela baixa
significância estatística das composições. Anomalias de ROL espacialmente
coerentes e negativas são observadas entre os lags -8 a +6 dias sobre o sul da
América do Sul entre 30ºS e 40ºS cruzando do Chile até a Argentina. Este
padrão de anomalias negativas de ROL está associado ao aumento de
nebulosidade nesta região, consistente com os extremos de chuva. Associado
a este padrão aparece para todos os lags um padrão oposto em latitudes
médias, ao sul desta região, associado com o anticiclone sobre Bellingshausen.
Sobre os trópicos e Equador, e ao longo do oceano Pacífico os padrões de
ROL parecem pouco coerentes espacialmente, indicando uma grande
variabilidade da convecção caso-a-caso. Apenas a partir do lag=2 a lag=6 dias
há indicação de um padrão coerente de supressão sobre o a região equatorial
Norte da América do Sul e Caribe. A tendência para os lags positivos é uma
diminuição gradual das anomalias sobre o Chile e latitudes médias, de modo
que no lag+8 observa-se supressão de convecção sobre o setor do estudo.

Em relação a algum distúrbio intrasazonal derivado de uma convecção
profunda na faixa tropical do Pacifico oeste, não foi detectado uma propagação
coerente nas variações da atividade convectiva nos trópicos durante os EIP.
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As anomalias intrasazonais de umidade especifica em 850 hPa (q850)
relacionadas com EIP estão representadas na figura 5.9. Anomalias positivas
sobre as costas de Peru são detectadas a partir do lag –6 que se vai
propagando e expandindo pelo continente Sul americano até alcançar a costa
atlântica no lag -4. O aumento em seus valores de anomalias positivas vem
acompanhada de um centro de anomalias negativas de q850 no Oceano
Pacifico em frente à costa norte do Chile no lag -2. Três centros de anomalias
positivas de q850 são detectados no lag 0. Um no litoral do Peru, outro no norte
do Brasil e o ultimo no setor Sul Este também do Brasil. Eles se apresentam
com valores altos de anomalias intrasazonais. No setor norte do Chile, no
Oceano Pacifico o centro de anomalias negativo se expande levemente. Em
termos concretos, detecta-se a presença de um aumento da umidade na
região, focadas principalmente no Oceano Pacifico e na parte norte do
continente, principalmente na Amanazonia, nos lag próximos a o dia de EIP
(lag=0). Nas análises da circulação de baixa troposfera fornecidas por V850
(figura 5.7), destacou-se a existência de uma circulação ciclônica em baixos
níveis associada à ocorrência de precipitação intensa na costa do Chile central.
As composições mostraram que uma adveccão com anomalias do Norte toma
conta do continente. Presume-se então que parte dessa umidade especifica
que se relaciona com os EIP no Chile central, já que não são detectadas
anomalias significativamente estatísticas sobre o setor de estudo. O pico
máximo dos valores de anomalias na configuração descrita, parece ser atingido
no lag 2. Nos lags seguintes a intensidade das anomalias intra-sazonais se
enfraquecem e seis dias após o evento não há sinais coerentes das anomalias
de umidade específica.
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Figura

5.5:

Composições

defasadas

de

anomalias

intrasazonais

do

geopotencial (mgp) em 200 hPa durante os eventos extremos intrasazonais de
precipitação (EIP). As linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos
(negativos). As áreas destacadas em laranja (amarelo) são para os valores
positivos (negativos) estatisticamente significativos ao nível de 95%, baseado
no teste t-Student. O intervalo dos contornos é de 10 mgp.
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Figura 5.6: Composições defasadas de anomalias intrasazonais do vento
zonal (m/s) em 200 hPa durante os eventos extremos intrasazonais de
precipitação (EIP). As linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos
(negativos). As áreas destacadas em laranja (amarelo) 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.
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Figura 5.7: Composições defasadas de anomalias intrasazonais do vento
meridional (m/s) em 850 hPa durante os eventos extremos intrasazonais. As
linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As áreas
destacadas em laranja (amarelo) 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.
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Figura 5.8: Composições defasadas de anomalias intrasazonais de radiação
de onda longa (W/m²) durante os eventos extremos intrasazonais de
precipitação (EIP). 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 2 W/m².
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Figura 5.9: Composições defasadas de anomalias intrasazonais de Umidade
especifica (Kg/Kg) durante os eventos extremos intrasazonais de precipitação
(EIP). As linhas contínuas (tracejadas) indicam valores positivos (negativos). As
áreas destacadas em vermelho (azul) são para os valores negativos (postivos)
estatisticamente significativos ao nível de 95%, baseado no teste t-Student. O
intervalo dos contornos é de 0, 2 Kg/Kg.
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5.5 Conclusões do capítulo

A principal característica das análises de campos atmosféricos determinados
pelas composições defasadas de H200 em relação aos EIP no Chile central foi
a caracterização de um trem de ondas nos subtrópicos e extratrópicos do HS,
semelhante ao padrão PSA. Este trem de ondas se caracteriza pela presença
de fortes anomalias anticiclônicas intrasazonais em latitudes altas no Mar de
Bellingshausen. Por outro lado, anomalias intrasazonais ciclônicas intensas
foram detectadas sobre o Chile central e sul durante os eventos extremos e em
datas previas. A persistência desses padrões de anomalias caracterizam o
fenômeno em escala intra-sazonal. Consistente com os padrões de H200
observa-se um aumento das intensidades das anomalias intrasazonais de
oeste de U200 sobre o Chile na alta troposfera. Em baixos níveis usou-se V850
para indiretamente caracterizar o transporte de ar quente e frio para a região de
estudo. Nota-se que a circulação ciclônica sobre o Chile traz ar quente de
latitudes mais baixas para o Chile central, favorecendo e intensificando a
precipitação. Nota-se também um predomínio de anomalias intrasazonais de
norte por sobre grande parte do continente de América do Sul e de sul sobre o
Altântico, identificando a intensificação de circulações anti-ciclônicas sobre a
região tropical da América do Sul. Detecta-se a presença de um aumento da
umidade na região, focadas principalmente no Oceano Pacifico e na parte norte
do continente, sobretudo na Amanazonia, nos lag próximos a o dia de EIP.
Anomalias intrasazonais negativas de ROL (favorecimento de convecção)
foram encontradas de forma consistente sobre a zona de estudo nos lags
prévios e durante os EIP. Mesmo assim não foi detectada uma propagação
coerente nas variações da atividade convectiva nos trópicos durante os EIP,
indicando, portanto, grande variabilidade caso-a-caso.

Em geral todas as variáveis intrasazonais relacionadas com os EIP no Chile
central indicaram condições favoráveis para o desenvolvimento dos extremos
caracterizados para este estudo.
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Conclusões do estudo

Neste estudo foram analisadas as variações de precipitação em estações de
superfície na parte central do Chile, considerando 34 anos de dados de
precipitação diária, entre 1960 e 1993. As seguintes estações foram utilizadas:
San Felipe, Santiago, Valparaiso, La Rufina e Los Queñes. A principal
característica da precipitação no Chile central é a existência de um ciclo anual
claramente definido, com máximos de precipitação nos meses invernais,
principalmente em JJA. A permanente influência do ASP neste setor determina
o regime de precipitação (Rutland,2002). Cabe considerar que a existência de
uma importante influência geográfica no clima é a Cordilheira dos Andes ao
leste do país (Montecinos e Aceituno, 2002) que torna a topografia do Chile
complexa e afeta as distribuições de precipitação localmente.

As análises de agrupamentos das estações indicam uma evidente distinção
entre elas, de modo que dois grupos principais com diferentes distribuições de
precipitação foram encontrados. No primeiro grupo (PG) estão as estações San
Felipe, Santigao e Valparaiso. No segundo grupo (SG) encontram-se La Rufina
e Los Queñes. A variação latitudinal parece ter sido o principal fator para a
separação destes grupos de estações, uma vez que se observa o aumento dos
totais de precipitação à medida que a latitude aumenta. Valparaiso é uma
estação costeira e sua distribuição parece ter uma maior relação com PG. Os
menores valores de precipitação foram encontrados no PG, com precipitações
anuais em tornos de 300 mm. Los Queñes e La Rufina mostram um notório
incremento da chuva com precipitações anuais que superam os 1000 mm.

O Chile central encontra-se diretamente influenciado por um regime climático
característico de latitudes médias. As precipitações são quase exclusivamente
originadas por frentes frias associadas a sistemas migratórios de baixa pressão
(Montecinos e Aceituno, 2002). A quase nula precipitação nos meses de verão
é explicada pelo fortalecimento e deslocamento para o sul do centro do ASP.
Esse deslocamento age como um bloqueio que impede que os sistemas de
baixa pressão que se originam no Pacifico atinjam a região.
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Alguns estudos (Garreaud 1995, Rutlant 1987, Rutland e Fuenzalida 1991)
descreveram os sistemas sinóticos que se desenvolvem durante as
precipitações extremas no inverno no Chile central. Quando o inverno entra em
fase com a fase quente de El Niño – Oscilação Sul (ENOS), este favorece a
formação, persistência e desenvolvimento de um anticiclone de bloqueio sobre
o mar de Bellingshausen (90°W), o qual contribui notoriamente para uma
mudança na direção das perturbações baroclínicas para o norte. Esta
característica é uma resposta a um padrão conhecido como padrão de
teleconexão Pacifico América do Sul (PSA em inglês) (Mo e Higgens 1998;
Rutland e Fuenzalida,1991; Montecinos, 1998) que está associado a um
aquecimento anômalo no Pacifico tropical (Karoly,1989). Este, por sua vez, dá
origem na alta troposfera a mudanças na circulação atmosféricas, criando uma
maior atividade ciclônica nas latitudes médias e favorecendo a atividade
anticiclônica no extremo austral do Oceano Pacífico Sul (Carrasco e Quintana,
2004).

Dos 34 (3128 dias) invernos considerados para o estudo 20 foram Neutros
(1840 dias), 7 El Niño (644 dias) e 7 La Niña (644 dias). Para PG, as máximas
precipitações nos meses invernais apresentam uma forte modulação pelo por
episódios El Niño. Para o SG, esta relação diminui embora continue sendo
importante. Isto pode ser explicado por um fator latitudinal, pois foi detectado
que estações ao sul do Chile central o papel do ENOS é fraco (Montecino, Diaz
e Aceituno,2000). Durante La Niña, as altas pressões do ASP se incrementam
e se propagam para o sul, forçando a trajetória do trem de ondas para latitudes
mais altas. Assim, os invernos durante La Niña se caracterizam por possuir os
menores valores de precipitação em todas as estações.

Os extremos de precipitação foram definidos como precipitações diárias acima
do percentil de 95% (P95), o qual correspondeu a 157 dias. A distribuição de
freqüência dos valores extremos foi analisada durante o inverno nas diferentes
estações. Observa-se uma maior variabilidade nos invernos El Niño e também
a uma maior proporção de eventos extremos. Entretanto, mostra-se uma
diminuição na influência das fases do ENOS à medida que a latitude aumenta.
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A análise espectral dos dados de precipitação para uma estação de cada grupo
de estações (Santiago e La Rufina) efetuada durante o inverno, mostra picos
estatisticamente significativos na escala intra-sazonal em ambas as estações, o
qual corresponde aproximadamente ao intervalo entre os 18,3 dias até 42,7
dias. A partir desses resultados, as séries temporais de precipitação em cada
uma das estações foram filtradas na banda intra-sazonal (20-100 dias). As
anomalias

intra-sazonais

(banda

de

20-100

dias)

representaram

aproximadamente 50% da variabilidade das anomalias totais de precipitação
nas estações de Santiago (52,2%) e La Rufina (51,0%).

Anomalias intra-sazonais extremas de precipitação (EIP) foram definidas para
todas as estações tendo como limiar o percentil de 95% das distribuições.
Nota-se que os mesmos dois grupos distintos de estações se mantêm. Os EIP
apresentam uma maior variabilidade nos invernos definidos como Neutro e El
Niño em todas as estações. Os maiores valores sempre foram encontrados em
Los Queñes, estação onde se observa uma menor influência inter-anual nos
dados, devido a pouca variabilidade que existe entre as fases de ENOS.

Um Evento EIP é definido como um conjunto de anomalias intrasazonais
diárias consecutivas que superam o limiar de P95 estimado para cada estação.
Uma relativa similar quantidade de Eventos EIP foram detectados em ambos
os grupos de estações. Destaca-se La Rufina como a estação com maior
número de eventos extremos (41) e Valparaiso com o menor (30). Observa-se
que o número Eventos EIP é mais variável para todas as estações quando a
fase predominante foi Neutro (oscila de 16 casos em San Felipe, 17 em
Valparaiso até 21 em Santiago e Los Queñes e 25 em La Rufina). Quando El
Niño (La Niña) está presente, o número de Eventos EIP está por volta de 10 e
12 Eventos (3 e 5 Eventos) independentemente do grupo de estações.

A Persistência é considerada como o número de dias consecutivos que um
Evento EIP durou. A característica geral da Persistência é manter-se pouco
variável e apresentar-se de maneira similar em todas as estações, com um
valor mediano em torno aos 10 dias e amplitude do intervalo inter-quartil por
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volta de 6 dias. Observam-se valores similares de Persistência em ambos os
grupos de estações entre as fases El Nino e Neutro. As grandes diferenças
foram encontradas na fase La Niña onde a mediana da Persistência foi maior
em todas as estações do PG e em todas as fases de ENOS. O intervalo interquartil da série foi relativamente pequeno, devido provavelmente à pouca
quantidade de Eventos EIP que aconteceram nesta fase de ENOS.

A variabilidade dos EIP e sua relação com a OMJ é descrita mediante o índice
intrasazonal discutido em Jones e Carvalho (2006). Este índice foi obtido a
partir de EOF combinada obtida de dados filtrados em escala intra-sazonal (20100 dias) das variáveis de U500 e U200. As duas primeiras componentes
principais indicam a propagações dos eventos OMJ Segundo os valores
definidos pelo índice intra-sazonal, foram identificados 27 eventos OMJ que se
propagaram para o leste, nos 34 invernos considerados. A proporção entre os
dias com influências da OMJ (OMJ) e os dias sem influência desta (NOMJ) foi
de 29,7,0% e 14,1,0% respectivamente. Do 29,7% estimados com influência da
propagação de OMJ mostrou-se que 62,6% de seus casos foram detectados
em invernos Neutros, 20,4% em invernos El Niño e 17,0% em invernos La
Niña.

A relação que determina a influência da OMJ segundo o índice intrasazonal
para os dias com EIP nos meses invernais JJA entre 1960 e 1993, mostra as
seguintes relações para cada estação: 17,8% para San Felipe, 19,7% em
Santiago, 16,6% em Valparaiso, 20,4 em La Rufina e 26,8% em Los Queñes,
Estes resultados sugerem uma variabilidade latitudinal também para a
influência das propagações intrasazonais da OMJ e sua relação com o EIP nas
estações do estudo, pois o aumento das proporções atingiram as estações que
possuem as maiores latitudes, em especial a estação Los Queñes que
coincidentemente é a estação mais extrema do estudo.

A relação entre o índice intra-sazonal com influência da OMJ e os EIP, mostra
uma distribuição de freqüência característica no SG de estações, onde os dias
EIP aumentam gradualmente até o dia do evento OMJ, diminui fortemente para
os seguintes dez dias. Nos últimos dez dias a freqüência aumenta
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significativamente. O fato de estas estações terem a mesma distribuição de
freqüência, permite inferir que a relação intra-sazonal determinada pelo índice
intra-sazonal com EIP, possui um padrão que se poderia manifestar de maneira
similar em latitudes semelhantes. No PG a distribuição não é igual nas três
estações que a compõem, mas tende a estabelecer

características

relativamente similares, sendo a principal delas, uma concentração dos EIP
preferentemente nas pêntadas extremas da distribuição. Estes resultados
sugerem que distintas fases da OJM podem afetar a região, à medida que a
oscilação se propaga ao longo do equador e modifica os padrões de circulação
em altos e baixos níveis.

As composições de geopotencial em 200hPa e circulação em baixos e altos
níveis associadas aos EIP, indicam a presença de um trem de ondas nos
subtrópicos e extratrópicos do HS, semelhante ao padrão PSA. Este trem de
ondas se caracteriza pela presença de fortes anomalias anticiclônicas
intrasazonais em latitudes altas no Mar de Bellingshausen, refletindo também
na escala intra-sazonal a configuração sinótica descrita por Garreaud (1995),
Rutlant (1987), Rutland e Fuenzalida (1991) para as precipitações extremas.
Por outro lado, anomalias intrasazonais ciclônicas intensas foram detectadas
sobre o Chile central e sul 5 dias antes e durante os eventos extremos.
Consistente com os padrões de H200 observa-se um aumento das
intensidades das anomalias intrasazonais de oeste de U200 sobre o Chile na
alta troposfera. Em baixos níveis usou-se V850 para indiretamente caracterizar
o transporte de ar quente e frio para a região de estudo. Nota-se que a
circulação ciclônica sobre o Chile traz are quente de latitudes mais baixas para
o Chile central, favorecendo e intensificando a precipitação. Nota-se também
um predomínio de anomalias intrasazonais de norte por sobre grande parte do
continente de América do Sul e de sul sobre o Altântico, identificando a
intensificação de circulações anti-ciclônicas sobre a região tropical da América
do Sul. Anomalias intrasazonais negativas de ROL (favorecimento de
convecção) foram encontradas de forma consistente sobre a zona de estudo
entre 5 dias antecedendo o evento e durante os EIP. Mesmo assim não foi
detectada uma propagação coerente nas variações da atividade convectiva nos
trópicos durante os EIP, indicando, portanto, grande variabilidade caso-a-caso
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(e.g. Jones et al. 2004). Em geral todas as variáveis intrasazonais relacionadas
com os EIP no Chile central indicaram condições favoráveis para o
desenvolvimento dos extremos caracterizados para este estudo.

Os resultados encontrados indicam que OMJ com sua respectiva resposta
extratropical de Rossby pode modular a circulação da baixa a alta troposfera e
ter um papel no controle das anomalias de precipitação sobre o Chile central.
Existem indícios de que as forçantes intrasazonais tropicais estejam presente
em aproximadamente 20% dos casos de extremos intra-sazonais para as
estações centrais do Chile e que sua influência possa aumentar em estações
com maiores latitudes. Entretanto, uma grande variabilidade de anomalias
extremas intra-sazonais não foram totalmente explicadas pela propagação da
OMJ. Outros fatores podem estar contribuindo para esta variabilidade e estes
podem possuir um caráter mais extra-tropical. Entretanto, o padrão de
teleconexões trópicos-extra-trópicos no HS mostrou-se bastante coerente neste
estudo o qual se caracteriza por um trem de ondas nos sub-trópicos e latitudes
médias que se assemelha ao padrão PSA.
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Sugestões para trabalhos futuros

As análises observacionais dos dados de precipitação no Chile central
desenvolvidas aqui podem ser ampliadas para outras regiões do Chile, de
modo a se ter uma idéia mais completa da influência da OMJ em uma vasta
porção dos sub-trópicos da AS. Para este fim, seria recomendável investigar
series temporais que abrangem mais anos registrados e mais estações. A
análise de distúrbios intrasazonais pode ser desenvolvida também para outras
variáveis, como a temperatura.

A interação da precipitação com outros modos atmosféricos dos extra-trópicos,
como por exemplo, a Oscilação Antartica (AAO) poderiam ser feitas, incluindo
sua relação dos extremos instra-sazonais com as diferentes fases da AAO.

Aplicações de modelagem numérica também podem ser adicionadas para
definir a importância de forçantes remotas sobre a propagação dos distúrbios
intra-sazonais. Neste contexto, seria importante conhecer o papel da topografia
em gerar efeitos locais na circulação e precipitação a medida que os distúrbios
intra-sazonais atingem a região. Por se tratar de uma região de topografia
complexa, a modelagem regional de alta resolução traria grande benefício para
o entendimento da variabilidade das chuvas na região sob diferentes forçantes
de grande escala. Estes aspectos são difíceis de observar utilizando
resoluções de renálises, por exemplo.
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