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CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO

A maior parte da AS tropical e subtropical recebe 
mais que 50% da precipitação anual do verão, na 
forma de chuva convectiva com forte variação 
diurna. A soma das chuvas diárias no Sul da AS e 
Brasil Central são da ordem de 10mm /dia, 
chegando a 30 –50mm/dia durante episódios de 
chuva.

ZCAS →Mais importante fenômeno na escala 
intrasazonal que ocorre durante o verão do HS



CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO

Episódios de estiagem prolongada e enchentes que 
atingem diversas regiões do país, tais como o Sul e 
Sudeste do Brasil.

Identificada como uma banda de nebulosidade de 
orientação NW/SE, estendendo-se desde o Sul da 
região Amazônica até a região Central do Atlântico 
Sul, essa banda de nuvens tem duração que varia de 
3 a 10 dias.



CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO

Os mecanismos que regem a ZCAS não estão 

totalmente definidos, porém, estudos observacionais e 

numéricos indicam que esse sistema sofre influências 

tanto de fatores remotos quanto de fatores locais.

Aparentemente as influências remotas, tais como a 

ZCPS, modulam o início, duração e localização da 

ZCAS, enquanto que fatores locais são determinantes 

para a ocorrência desse fenômeno.



CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO

Diversos estudos sobre a Zona de Convergência do 
Atlântico Sul tem sido feitos ao longo dos anos.

Casarin e Kousky 1986; 

Grimm e Silva Dias 1995

Ghill e Mo (1991); Paegle e Mo (1997)

Mo e Paegle (2001); Paegle et al. (2000)

Liebmann et al. (1999)

Ferraz (2000, 2004)

Carvalho, Jones - vários

entre outros...



CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO

No entanto, um fator comum na maioria dos 
trabalhos envolvendo a ZCAS é o fato de usarem 
como variável a Radiação de Onda Longa nas 
análises. 

Num primeiro momento, ela consegue descrever a 
posição do evento, no entanto, para uma boa 
quantificação do mesmo, o uso da precipitação seria 
o mais adequado. 

Principalmente em estudo de clima futuro o uso da 
precipitação é Imprescindível.



DADOS UTILIZADOS

Neste estudo serão utilizados dados de precipitação 

diária disponibilizados numa grade regular de 1°x1°

na região que compreende os estados São Paulo, 

Minas Gerais e parte dos estados vizinhos . 

O período utilizado foi de 1995 a 2001.

(Ref.: Liebmann, B., and D. Allured, 2005: Daily 

precipitation grids for South America. Bull. Amer. 

Meteor. Soc., 86, 1567-1570.)





MODELO UTILIZADO – RegCM3

O modelo RegCM originou-se no NCAR (National
Center for Atmospheric Research) a partir do 
Mesoscale Model version 4 (MM4, Anthes et al. 
1987). 

É um modelo compressível, em diferenças finitas, 
hidrostático e em coordenada vertical sigma. Para 
integração no tempo utiliza um esquema “split-
explicit” e inclui um algoritmo para reduzir a difusão 
horizontal na presença de intensos gradientes de 
topografia (Giorgi et al., 1993 a-b).



MODELO UTILIZADO – RegCM3

PERÍODO PRESENTE

Dados da Reanálise do NCEP/NCAR 

Uma rodada por período, iniciando em agosto de 

cada ano.

PERÍODO FUTURO

Dados do Hadley Centre para os Cenários A2 e B2 

– rodada contínua. Oriundos do Projeto PROBIO.



PERÍODO DE ANÁLISE

Selecionadas as datas 
em que ocorreram 
eventos ZCAS no 
período de 1995 a 
2001 → Climanálise (28 
eventos).

Deste modo, optou-se 
aqui por utilizar todo o 
período de outubro a 
março para caracterizar 
a ZCAS. 



FILTRAGEM DOS DADOS

Modelos numéricos nem sempre representam bem 

sistemas como a ZCAS;

Decidimos aplicar a análise de componentes 

principais de maneira a reter apenas o modo que 

melhor se assemelha-se a ZCAS e em seguida 

aplicar o critério na série de componentes principais 

reconstruída do modo.



MODOS ENCONTRADOS
DADOS PRECIPITAÇÃO – 1 ° MODO



MODOS ENCONTRADOS
RegCM3 – PRESENTE – 2 ° MODO



MODOS ENCONTRADOS
RegCM3 – FUTURO A2 – 2 ° MODO



MODOS ENCONTRADOS
RegCM3 – FUTURO B2 – 2 ° MODO



CRITÉRIO DE SELEÇÃO
Determinar a região de máximo do modo e fazer 

uma média para todo o período;

Reconstruir a série de acp utilizando essa média;

Selecionar períodos em que as seguintes condições 

sejam verdadeiras:
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RESULTADOS
Precipitação: Comparando os resultados 

encontrados aplicando-se o método de seleção com 
as datas conhecidas, foram selecionados 24 de 28 
eventos ZCAS; 

RegCM3 - Presente: Comparando os resultados 
encontrados aplicando-se o método de seleção com 
as datas conhecidas, foram selecionados 26 de 28 
eventos ZCAS; 

Os eventos selecionados para os dois cenários tem 
a seguinte distribuição



REPRESENTAÇÃO DA ZCAS NOS 
DADOS DE PRECIPITAÇÃO.



REPRESENTAÇÃO DA ZCAS NO 
RegCM3   TEMPO FUTURO B2.



DISTRIBUIÇÃO DE EVENTOS -
FUTURO



RESULTADOS

RegCM3 – A2: O método selecionou 35 eventos 

ZCAS, com pelo menos 3 dias de duração; 

RegCM3 – B2: O método selecionou 51 eventos 

ZCAS, com pelo menos 3 dias de duração;

Os eventos selecionados para os dois cenários tem 

a seguinte distribuição



REPRESENTAÇÃO DA ZCAS NO 
RegCM3   TEMPO PRESENTE.



REPRESENTAÇÃO DA ZCAS NO 
RegCM3   TEMPO FUTURO A2.



DISTRIBUIÇÃO DE EVENTOS -
PRESENTE



CONCLUSÕES
A ZCAS apresentou-se bem configurada nos 

dados de precipitação e nos dados de modelagem 

nos dois cenários, e com um pouco menos de 

certeza nos dados do tempo presente.

O critério aqui apresentado para a detecção de 

eventos ZCAS apresentou resultados bem 

satisfatórios quando as datas dos eventos eram 

previamente conhecidas e o mesmo método aplicado 

a clima futuro identificou uma quantidade de 

eventos compatível com o período estudado.



Fim!


