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 1. Descrição do projeto

As características  climáticas  de uma região são fortemente influenciadas  pela

variabilidade  de  baixa  frequência,  associada  a  padrões  atmosféricos  e  oceânicos  de

grande escala. Sobre a região sudeste da América do Sul, o regime anual de precipitação

e temperatura apresenta duas fases distintas, determinadas pelo sistema de monção sul-

americano.  Numerosos  estudos  apontam a  modulação  de  anomalias  nestes  períodos

pelos  fenômenos  de  baixa  frequência:  El  Niño  Oscilação  Sul  (ENSO),  Oscilação

Decadal do Pacífico (PDO), Oscilação Multidecadal do Atlântico (AMO) e Dipolo do

Atlântico Sul (DAS).

Sobre o estado de São Paulo, os efeitos do ENSO e da PDO apresentam ainda

uma complicada característica não linear, pois esta região localiza-se em uma zona de

transição entre as anomalias  provocadas por cada fase das oscilações (Coelho et  al.,

2002; Andreoli e Kayano, 2005). Deste modo, pequenas variações no posicionamento

dessas  anomalias  podem  gerar  respostas  totalmente  opostas  à  mesma  fase  dos

fenômenos. 

Devido à posição geográfica de São Paulo, adjacente ao Oceano Atlântico,  o

clima  na  região  é  também  é  muito  suscetível  também  à  variabilidade  de  baixa

frequência neste oceano. 

A variabilidade climática de baixa frequência provoca eventos meteorológicos

extremos de grande importância. Dentre estes eventos, destacam-se os episódios de seca

prolongada. Enquanto padrões dinâmicos associados a eventos de seca são descritos em

numerosos trabalhos, ainda são poucos os estudos acerca do transporte de vapor d’água

pela atmosfera durante eventos anômalos de precipitação.

2. Objetivos

Caracterizar a variabilidade de baixa frequência na climatologia de precipitação

e  temperatura  sobre  a  região  central  do  estado  de  São  Paulo.  Pretende-se,

especificamente:

- determinar as bandas de variabilidade sobre a região homogênea central de São Paulo;

-  associar  a  variabilidade  observada  às  anomalias  globais  de  TSM  e  investigar  os

mecanismos dinâmicos que promovem tal associação;

2



- identificar episódios de seca prolongada sobre a região de São Paulo, descrevendo os

padrões  de circulação em grande escala  que resultaram em tais  episódios,  além das

anomalias no transporte de umidade associadas.

3. Dados e Metodologia

Dados de precipitação e evapotranspiração para o estudo do clima na região e

dos episódios de seca serão obtidos através do Climate Research Unit (CRU – Harris et

al., 2014). Para o estudo da temperatura, será utilizada a temperatura do ar a 2 m da

reanálise ERA-Interim (Dee et al., 2011). Dados de temperatura e precipitação do IPMet

serão utilizados para o estudo da variabilidade local e eventos de seca que atingiram a

região, com dados de uma estação convencional tratados a partir de 2001. Como fonte

de  dados  adicionais,  serão  utilizadas  estações  meteorológicas  próximas  a  Bauru,

incluídas na rede do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. A temperatura da

superfície do mar será fornecidos pela NOAA. 

A variabilidade  de  precipitação  e  temperatura  será  investigada  através  das

análises de componentes principais (Wilks, 2011) e de ondeletas (Torrence e Compo,

1998).  Investigações  sobre  os  processos  dinâmicos  que  acarretam  as  variabilidades

observadas  serão  realizados  pela  composição  de  campos  dinâmicos  (velocidade

potencial, função de corrente, etc.).

Períodos  de  seca  serão  identificados  utilizando  o  índice  SPEI  (Standardized

Precipitation  Evapotranspiration  Index -  Vicente-Serrano  et  al.,  2010),  baseado  em

dados de precipitação e evapotranspiração potencial (ETP).

A análise Lagrangeana será realizada utilizando o modelo FLEXPART (Stohl et

al., 2005), que descreve o transporte e a difusão de traçadores na atmosfera através da

análise  da  trajetória  de  um  grande  número  de  “partículas”  (parcelas  de  ar

infinitesimalmente pequenas). Ele será utilizado em seu modo backward (rastreamento-

para-trás), ou seja, o modelo é integrado para trás no tempo, buscando as posições de

origem de todas as partículas  presentes na área de interesse no tempo inicial.  Neste

caminho para trás, contabiliza-se perdas e ganhos de umidade em cada partícula.
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