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Abstract: Quasi-Stationary waves modulate persistent weather systems over South America,
as the Bolivian high, the South Atlantic Convergence Zone and Blocking systems. This study
shows features of Quasi-Stationary waves over South America in the zonally asymmetric
component of geopotential at 200 hPa. Mainly waves 3 and 4 are highlighted in the
characterization of South America  summer circulation.

1- Introdução
OEs  são ondas que podem ser observadas no estado médio da atmosfera, associadas

a efeitos térmicos pelo aquecimento diferencial e por efeitos orográficos que afetam o fluxo
de ar sobre as montanhas. No Hemisfério Sul (HS) são associadas à presença da Cordilheira
dos Andes e à orografia da Antártica, além de serem influenciadas pelo aquecimento
diabático. Na AS modulam sistemas persistentes de tempo como AB e cavado no nordeste do
Brasil (Chen, 1999), ZCAS (Robertson e Mechoso, 2000), sistemas de bloqueios (Marques e
Rao, 1999), vórtices ciclônicos em altos níveis (Mishra et al,,  2001) e Alta Subtropical do
Atlântico Sul (Bastos e Ferreira, 2000). Portanto, o conhecimento do comportamento dessas
ondas é de extrema importância para a determinação de efeitos e causas de anomalias nesses
sistemas de tempo persistentes e de grande impacto para as populações da América do Sul.

A climatologia das ondas no Hemisfério Sul foi estudada por Fernandez (2004),
considerando características sazonais. Entretanto, as OEs variam mês a mês, dentro da mesma
estação. Portanto o objetivo deste trabalho é analisar o campo estacionário mês a mês e ver
como cada OEs com seu respectivo número de onda se comporta climatologicamente no
campo de geopotencial em 200 hPa durante o ano sobre a AS.

2- Dados e Metodologia
Para este estudo foram utilizados dados mensais de geopotencial para o nível 200 hPa

do NCEP_Reanalysis II cujos detalhes podem ser encontrados em Kanamitsu et al. (2002),
para o período de 1979 a 2006. Foram analisados os campos de anomalia zonal do
geopotencial em 200 hPa, do qual foi feita uma decomposição em séries de Fourier conforme
descrito em Quintanar e Mechoso (1995) e Fernandez (2004) e foram analisadas as OEs de 1
a 4, pois a onda 4 parece ser importante nos meses de verão sobre a AS embora ignorada em
trabalhos sobre a climatologia das OEs no HS. Embora o estudo das ondas seja hemisférico,
foi dada ênfase à analise sobre a AS.

3- Resultados e Discussão
Os padrões quase-estacionários do geopotencial em 200 hPa, isto é, todas as ondas do

campo de anomalia zonal do geopotencial, são apresentados na Figura 01, onde pode-se
identificar os sistemas típicos atuantes sobre a AS, sobretudo no verão. Nota-se claramente a
predominância do sistema AB e um baixo geopotencial sobre o Atlântico, na costa nordeste
do Brasil, possivelmente associado aos vórtices ciclônicos em altos níveis (VCAN).

O centro observado no verão, em Dec, Jan e Fev, é semelhante ao apresentado por
Chen et al. (1999) para janeiro, que observou que as principais características do sistema AB-
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Baixa no Nordeste estão associadas às ondas de 1 a 6. Esse centro, observado no verão, tem
uma considerável variação latitudinal, com o centro em 25°S em Out a Dec e em Feb
aparecendo mais ao norte, permanecendo ativo ainda nos meses de Mar e Apr e apresentando
uma descaracterização total  a partir de May até Sep. Em Oct a configuração anticiclônica
inicia-se novamente, porém em latitudes mais altas que no verão.

Figura 01- Campo quase-estacionário total climatológico de anomalia zonal do geopotencial,
que representa todas as ondas.

Os dois centros ciclônicos sobre o Pacífico e Atlântico que fazem parte do trem de
ondas sobre a América do Sul subtropical permanecem durante todo o ano, exceto em Junho
quando apenas o centro sobre o Pacífico permanece. Entretanto a diferença é grande sobre o
centro da América do Sul dos meses de verão e começo do outono para o inverno e começo
da primavera. Nas regiões extratropicais do domínio a configuração é semelhante durante
todo o ano, com uma crista e cavado, intensificados nos meses de inverno.

O comportamento da OE 1 indica um centro negativo sobre a região central da AS
com uma crista sobre a região do Uruguai e centro da Argentina (Figura 02). A onda 1 parece
ter influência na circulação de inverno, onde representa quase todo o campo quase-
estacionário visto na figura 01. A onda 2, parece não ter grande importância na caracterização
do clima na AS, tendo em vista a sua pequena amplitude (não mostrado). Contudo, tem
influência na região sul da América do Sul em alguns meses. A amplitude nessa região chega
a 20 mgp, semelhante às ondas 3 e 4. A onda 3 é caracterizada por dois núcleos sobre a AS
(Figura 03). Uma alta na região norte da AS, que aparece mais intensa, sobretudo nos meses



de verão, e diminui, praticamente sumindo nos meses de inverno. Há uma variabilidade na
posição do centro da alta que começa a se desenvolver no fim da primavera sobre o centro da
América do Sul e se desloca para noroeste posicionando-se sobre a costa oeste da América do
Sul. Essa configuração no verão é típica da AB, a qual tem uma contribuição do aquecimento
no continente muito semelhante a um padrão mostrado por Figueroa et al. (1995).  O núcleo
do extremo sul da AS, enfraquece  nos meses de novembro e dezembro e se intensifica nos
meses de fevereiro, abril e julho. A fase também tem uma mudança significativa, no verão o
centro da alta encontra-se a leste do extremo sul da AS, passando a oeste no inverno.

Figura 02 – Onda 1 climatológica.

A onda 4 parece somente ter importância nos meses de verão (Figura 04), onde nota-se
um núcleo de máxima amplitude justamente sobre o centro do continente.  A configuração é
semelhante à circulação associada à AB na presença da ZCAS, com uma extensão noroeste-
sudeste.

Considerando os dados analisados, as ondas 3 e 4 parecem ser as mais importantes
para o estabelecimento da circulação de verão na AS. Embora a onda 4 climatológica não
tenha sido estudada por alguns autores anteriormente (por exemplo Quintanar e Mechoso,
1995 e Fernandez, 2004), ela parece ter importância, confirmando resultados apresentados por
Cavalcanti e Cunningham (2006), em que a onda 4 foi relacionada à convecção máxima na
ZCAS.



Figura 03 - Onda 3 climatológica.

4- Conclusões
Foram apresentadas algumas características das principais OEs atuantes sobre a AS.

Os resultados apresentados mostram que as OEs, embora não tão intensas quanto às do
Hemisfério Norte (Wang e Ting, 1999), têm grande importância na manutenção das
circulações atmosféricas na AS. Os efeitos das ondas 3 e 4, parecem ter grande importância
sobretudo na circulação de verão da AS. Outras análises estão em andamento em um estudo
mais completo.
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Figura 04 – Onda 4 climatológica.
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