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RESUMO 

 
 A TSM é uma variável determinante nas trocas de calor, fluxo e momentum na interface oceano-

atmosfera. O DAS é o principal modo de variabilidade acoplada oceano-atmosfera entre a TSM e PNM do oceano 

Atlântico Sul. O objetivo do trabalho é analisar a influência do DAS na precipitação sobre o Sudeste da América 

da Sul (SESA). Utilizaram-se dados globais de TSM, precipitação sobre terra, PNM e ventos horizontais em 850 

hPa. A identificação e classificação dos eventos DAS em fase positiva (POS) e negativa (NEG) segue MORIOKA 

et al 2011, foram classificados ainda em SECOS (UMIDOS), que causaram precipitação abaixo (acima) da média 

sobre o SESA. 16 eventos foram encontrados, 8 NEG (2 SECOS, 6 UMIDOS) e 8 POS (4 SECOS, 4 UMIDOS). 

Observou-se um padrão antagônico de precipitação entre SESA-S e SESA-N (sinais opostos) em ambas as fases. 

Ainda, diferenças na circulação atmosférica foram observadas em todas as classificações. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O Dipolo do Atlântico Sul (DAS) é o primeiro modo de variabilidade acoplada oceano-

atmosfera no Atlântico Sul, onde variações na Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) 

forçam, com uma defasagem de 1-2 meses, a formação de um padrão dipolo de anomalias de 

Temperatura da Superfície do Mar (ATSM) (VENEGAS al., 1997). Este tem orientação 

Nordeste-Sudoeste (NE-SO) e sinais opostos em cada polo, sendo que o máximo acoplamento 

entre TSM e pressão atmosférica ocorre no verão austral em dezembro-janeiro-fevereiro (DJF). 

 Sabendo que a atmosfera é sensível à variações de TSM, o DAS tem efeitos importantes 

na circulação atmosférica sobre o Atlântico Sul que, por sua vez, afeta o clima do Brasil. 

Trabalhos recentes mostram que ATSM no Atlântico Sul estão relacionadas com a precipitação 

sobre o Brasil (RODRIGUES et al., 2011; BOMBARDI et al., 2014), principalmente nas áreas 

mais próximas à costa leste. Bombardi et al., 2014, concuíram que o DAS POS é associado à 

anomalias positivas de Pressão ao Nível do Mar (PNM) sobre todo o Atlântico Sul. 

 Segundo Grimm (2009) o clima do SESA sofre influência de sistemas atmosféricos da 

alta e baixa troposfera. A principal diferença entre a porção sul e norte do SESA é que durante 

o verão os ventos alísios de nordeste se intensificam e transportam umidade do oceano Atlântico 

Tropical para a bacia Amazônica, porém ao encontrarem a Cordilheira dos Andes invertem seu 

sentido e a umidade é transporta para o sul do SESA (SESA-S), ocasionando precipitação no 

verão, que ocorre também no inverno devido à entrada de frentes frias. Já a região sudeste do 

Brasil em SESA norte (SESA-N) apresenta regime úmido no verão e seco no inverno, afetada 

pelo sistema de monções da América do Sul. Eventos chuvosos no inverno são provocados 

quando sistemas frontais e ciclones subtropicais e extratropicais se sobrepõe à ASAS 

(REBOITA et al., 2010). 

 O SESA-S é ainda influenciado indiretamente pela Zona de Convergência da América 

do Sul (ZCAS) através da chamada gangorra de precipitação entre o sul e o SESA-N 

(BOMBARDI et al., 2014). Esta ocorre quando há atenuação/intensificação dos JBNAS, que 



provoca intensificação/atenuação da ZCAS, respectivamente. Quando a ZCAS é intensa 

ocorrem anomalias de precipitação no SEA-N, já quando o JBNAS é intensificado, transporta 

umidade e calor para o SESA-S, região de saída do JBNAS (NÓGUES-PAEGLE; MO, 1997). 

Ainda não existem estudos sobre a influência do DAS diretamente sobre o SESA. 

Devido à importância social e econômica de se prever eventos climáticos, este trabalho espera 

contribuir para uma melhor previsão das anomalias de precipitação sobre esta região. 

 

OBJETIVO 

 

Objetiva-se verificar a relação entre o DAS e as anomalias de precipitação sobre o SESA 

no verão austral (DJF), bem como compreender os principais mecanismos atmosféricos 

responsáveis pelas variações na precipitação durante as fases POS e NEG do DAS. 

 

METODOLOGIA 

 

Os dados utilizados foram: TSM do Extended Reconstructed Sea Surface Temperature 

(ERSST) versão v3b. Pressão ao Nível do Mar (PNM) e ventos horizontais em 850 hPa foram 

obtidos do produto de reanálise do National Centers for Environmental Prediction do National 

Center for Atmospheric Research NCEP/NCAR. Precipitação do University of Delaware Air 

Temperature & Precipitation na versão v3.01. A análise vai de janeiro de 1948 e dezembro de 

2008, realizadas para os meses DJF, quando o DAS atinge seu pico. Primeiramente foi retirada 

a tendência de longo prazo pelo método dos mínimos quadrados e posteriormente calculadas as 

séries temporais de anomalias. A partir desta foi calculado o índice DAS seguindo a 

metodologia de Morioka et al. (2011), que o definem como "a diferença das anomalias espaciais 

de TSM entre os polos SO e NE".  

O polo SO localiza-se entre 10ºO, 30ºO e 30ºS, 40ºS, o polo NE está entre 0ºO, 20ºO e 

20ºS, 15ºS, conforme Figura 1. Valores maiores ou iguais que 0,8ºC são consideradas fases 

positivas (POS) de DAS e valores menores ou iguais que -0,8ºC são fases negativas (NEG). 

Devido as diferenças entre os dados utilizados, optou-se por alterar o valor 0,8ºC para 0,7ºC. 

Para a classificação de cada fase em seca (SEC) ou úmida (UMI), ou seja, eventos de DAS com 

precipitação abaixo ou acima da média, respectivamente, foi construído o índice de 

precipitação. Este é a média espacial das anomalias de precipitação sobre o SESA em DJF. 

Eventos POS e NEG com índice abaixo de zero foram classificados como SEC e índice acima 

de zero como UMI. As composições para análise dos padrões globais de anomalia foram 

construídas para as seguintes variáveis: TSM, PNM e ventos zonal e meridional. O nível de 

confiança das composições é testado através do teste t-Student para a média de duas amostras.  
 

RESULTADOS 

 

Dos dezesseis eventos DAS encontrados, oito foram POS, quatro POS-SEC e quatro 

POS-UMI. Já na fase NEG, dos oito eventos seis são NEG-UMI e dois NEG-SEC. Os anos de 

ocorrência são definidos pelo ano posterior do índice, ou seja, o evento de 1950 ocorreu entre 

de dezembro de 1949 até janeiro-fevereiro de 1950. Durante a fase POS, (Figura 1a) há 

predominância de anomalia negativa de precipitação sobre SESA-S em relação à SESA-N, que 

apresenta anomalia positiva sobre quase toda a área, com valores que chegam à +0,6 cm/mês. 

Nas demais regiões as anomalias são de ±0,2 cm/mês. Além disto, na fase POS as anomalias de 

precipitação têm menor amplitude. Na fase NEG, (Figura 1b) a diferença na anomalia de 

precipitação sobre SESA-S e SESA-N é perceptível, chegando à +0,8 cm/mês entre a região 

central (Uruguai) e o centro-oeste brasileiro. Em SESA-N o sinal é negativo e a amplitude 

média é de aproximadamente -0,3 cm/mês.  

As anomalias atmosféricas associadas aos casos POS-SEC (Figura 16d) são coerentes 

com a resposta negativa de precipitação. Ocorreram anomalias de alta pressão sobre toda a 



América do Sul, estendendo-se até a região da ASAS. Um aspecto importante no oceano 

Pacífico Tropical é que, associado aos POS-UMI, ocorrem ATSM negativas característicos de 

La Niña. Isto sugere que eventos POS-UMI estão associados ao ENOS, enquanto nos casos 

POS-SEC predomina a influência do Atlântico Sul. As anomalias de vento são fracas, porém 

nota-se uma leve intensificação e deslocamento para sul da ASAS devido à alta pressão e 

anomalia anticiclônica de vento centradas um pouco ao sul da posição climatológica da ASAS. 

 

Figura 11: Padrão espacial de ATSM (cores em ºC) e precipitação (contornos em cm/mês) para (a) Fase POS, (b) 

NEG. Linhas contínuas (tracejadas) são anomalia positiva (negativa) de precipitação. Os boxes indicam os polos 

NE e SO, sobre o continente a região SESA dividida em SESA-N e SESA-S.  

Nos casos POS-UMI, sobre a América do Sul ocorreram anomalias negativas de 

pressão, que podem explicar as anomalias positivas de precipitação, embora não tenha sido 

observada a formação do JBNAS como nos casos NEG-UMI. Sobre a ASAS a anomalia de alta 

pressão e anticiclônica de ventos mostram que ela está mais intensa e deslocada para sul do que 

nos casos POS-SEC. As diferenças significativas entre POS-SEC e POS-UMI ao nível de 

confiança de 95% ocorreram somente sobre o sul da América do Sul, enfatizando que é devido 

à diferença das anomalias de pressão nesta região que ocorrem diferentes respostas na 

precipitação. Durante a fase NEG, tanto nos casos NEG-SEC quanto NEG-UMI, o oceano 

Pacífico Tropical apresenta anomalias positivas de TSM. Porém nos casos NEG-UMI o padrão 

de El Niño (EN) canônico está melhor configurado (Figura 17b), enquanto em NEG-SEC a 

configuração da TSM assemelha-se ao EN modoki+A (Figura 17a). Tedeschi et al., (2013) 

demonstraram que durante o EN canônico ocorre a intensificação do fluxo de umidade da 

América do Sul tropical em direção à América do Sul subtropical, já em EN modoki+A acontece 

o enfraquecimento deste fluxo sobre o continente. 

 

Figura2: Composição de ATSM (cores em ºC nos painéis a, b, c), PNM (cores em hPa nos painéis d, e, f) e vento 

horizontal (vetores em m/s nos painéis d, e, f). Painéis à esquerda são referentes ao DAS POS à direita DAS NEG. 

Letras c, f de ambos são as diferenças SEC e UMI. Regiões em que a diferença foi significativa ao nível de 

confiança de 99% (95%) estão delimitadas por linhas contínuas (tracejadas), vermelha para valores positivos e 

azuis para valores negativos. 



A resposta atmosférica nos casos NEG-SEC apresentou um anticiclone bem configurado 

e com forte anomalia de alta pressão próximo à costa do SESA. Este sistema quando persistente 

é considerado um anticiclone de bloqueio, conhecido por impedir a entrada de sistemas 

causadores de chuva no continente. Também atua no sentido de enfraquecer o JBNAS, que 

impede a umidade proveniente do norte de chegar ao SESA. Em relação aos NEG-UMI 

ocorreram baixas pressões significativas (chegando a aproximadamente -2 hPa) e também 

fortes anomalias ciclônicas um pouco ao sul de 30ºS. Isto sugere que nestes casos a ASAS 

apresenta-se enfraquecida e deslocada para norte. Sobre o continente observou-se que o JBNAS 

está bem formado, propiciando a precipitação sobre o SESA. 

 

CONCLUSÃO 

 

As anomalias de precipitação na região SESA estão relacionadas ao DAS através da 

resposta atmosférica em cada uma das fases, apresentando resposta distinta entre as porções 

SESA-N e SESA-S. A principal diferença na resposta de precipitação entre as fases do DAS é 

que, durante a fase POS a anomalia de precipitação é positiva em SESA-N e negativa em SESA-

S, com baixa amplitude de variação. Na fase NEG a situação é inversa, com amplitudes bem 

maiores. As diferenças significativas entre NEG-SEC e NEG-UMI ocorreram justamente sobre 

as regiões do SESA e da ASAS, mostrando que na fase NEG existem dois fatores que 

contribuem para a diferença na resposta de precipitação, o deslocamento da ASAS e as 

anomalias de pressão sobre o continente. O DAS é um fenômeno que vem sendo estudado 

recentemente pela comunidade científica. Poucos trabalhos foram realizados para verificar a 

relação do dipolo com a precipitação na América do Sul. Em particular, nenhum trabalho foi 

realizado neste sentido para a região SESA. Desta forma, este trabalho tem caráter pioneiro e 

investigativo sobre estas relações, de maneira que se fazem necessários mais estudos para 

validar os resultados aqui encontrados. 
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