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Abstract 
The study of transients disturbances in the tropics is important to characterize the dynamic of atmosphere and 
provides reliable elements for weather forecasts. There is few knowledge about its temporal variability, particulary in 
Brazil. In this study we will utilize Wavelet Transformed to investigate and to compare the intraseasonal variability in 
the fields of wind speed (v), air pressure (p), relative humidty (UR) and air temperature (T). These data were taken 
from daily surface observations at São Luiz (MA), from January 1982 up to December 1990. The time for the analysis 
chosen at 1:00 a.m. and 1:00 p. m. local time. The analysis were done separately for each year and for each 
variable, and show, besides a diurnal-scale variation, important fluctuations in the scales 4-6 days, 8-12 days, 30-60 
days, among others. They also vary as an inter and intrannual scale. In many situations the fluctuations in smaller 
scales seems to be modulated for others in larger scales, that indicates the importance of considering the phase of 
the sign in the analysis of meteorological fields. 

1 Introdução 
Embora o estudo dos distúrbios transientes nos trópicos seja importante para caracterizar a dinâmica da atmosfera e 
proporcionar previsões de tempo confiáveis para esta região, ainda há pouco conhecimento sobre a variabilidade 
temporal dos mesmos, particularmente no Brasil. Neste estudo aproveitaremos o potencial de análise oferecido pela 
Transformada Wavelet (TW) para investigar e comparar a variabilidade intra-sazonal dos campos de velocidade de 
vento (v), pressão (p), umidade relativa (UR) e temperatura do ar (T), utilizando dados de superfície, em S. Luiz 
(MA), no período de janeiro de 1982 a dezembro de 1990. Para isto foram escolhidos dados coletados à 1 hora e às 
13 horas (hora local). As análises mostram a existência de oscilações nítidas em várias escalas, as quais flutuam 
intra-sazonalmente e também de um ano para outro. Além disso há provavelmente, em algumas situações, uma 
ordem inter-escalas arbitrada pela fase do sinal, indício da existência de modulações de uma escala por outra. A 
eventualidade de que se possa caracterizar uma flutuação numa escala menor acoplada a outra numa escala maior, 
criaria elementos concretos para que fosse possível prever fenómenos das escalas maiores a partir das menores. 

2 Metodologia 
A TW, cuja base matemática foi constituída recentemente por Meyer (1991), decompõe a informação contida na 
série temporal tanto em tempo quanto em escala (freqüência), podendo ser concebida como uma espécie de 
transformada de Fourier evolutiva. 

A TW analisa um sinal temporal s(y) em cada instante t sobre um intervalo de escala a. Assim, a transformada de 
um sinal definido sobre um intervalo bidimensional é apresentada como sendo uma função de duas variáveis, t e a, 
as quais devem ser consideradas como independentes. Então, a TW estuda uma escala particular pela convolução 
de s(y) com uma wavelet localizada no tempo e em escala. A TW é definida por: 
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A wavelet utilizada é definida a partir de uma função base g, chamada de wavelet-mãe. Os valores de T g(a,t) 
exprimem, então, a decomposição do sinal s(y), numa posição t e numa escala a precisas. O conjunto dos valores 
deste parâmetro fornece assim, uma representação bidimensional do sinal no espaço (ou tempo) e em número de 
onda (ou freqüência). 

3 Resultados 

Estiveram disponíveis dados diários e horários referentes ao período de 1982 a 1990. Foram investigados vários 
anos, mas neste estudo, será analisado apenas o ano de 1985, por ser o mais representativo da situação média do 
período. Foram escolhidos dois horários, 13:00hs e 01:00h, os quais exprimem as situações diurna e noturna, 
respectivamente. Para o horário diurno podem ser vistas na fig.1 a parte real TW da umidade relativa, onde as 
flutuações parecem ser mais intensas no 10  semestre do que no 2° semestre. Os três primeiros meses e os dois 
últimos meses do ano apresentam uma certa ordem inter-escalas arbitrada pela fase (01EAF) a qual apresenta 
provavelmente modulação inter-escalas para a faixa próxima ao intervalo de 30 a 60 dias. Durante todo o período 
estudado existem, também, flutuações de 15 a 10 dias provavelmente modulando (ou sendo moduladas) as de 6 a 4 
dias. 

Para a parte real da TW da temperatura, fig. 2 observam-se flutuações com maior intensidade no 1° semestre. São 
detectadas flutuações de 60 a 30, 15 a 10 e 6 a 4 dias, estas existindo também no 2° semestre, mas não tão bem 
delineadas. 

Na fig.3, que mostra a parte real do TW do módulo da velocidade do vento, são observadas flutuações de 30 dias 
provavelmente modulando flutuações menores durante quase todo o ano. Nos dois primeiros meses as flutuações 
de 30 dias apresentam uma certa (01EAF) na faixa próxima à escala de 60 dias, sendo que nos últimos dois meses 
existe a mesma organização, só que menos intensa. 

Para a parte real da TW da pressão, Fig.4 são vistos padrões aproximadamente estacionários ao longo de todo o 
ano, mostrando que a pressão não varia intensamente na região. Mas mesmo assim, podemos ver as flutuações de 
60 a 30, 15 a 10 e 6 a 4 dias, todas elas presentes ao longo de toda a análise. 

Para o horário noturno (1 hora local) na fig.1, vê-se que a umidade é mais intensa no 2 2  semestre, com flutuações 
de 30 dias provavelmente acopladas a outras de 12 dias e flutuações de 6 dias durante todo o ano. 

Na fig. 2 são detectadas nos meses de janeiro e fevereiro flutuações de 60 dias possivelmente acopladas a escalas 
menores como : as de 30, 15 a 10 e 6 a 4 dias. Nos seis meses subsequentes meses as flutuações de 30 a 15 dias 
parecem condicionar (ou serem condicionadas) as menores. Chegando próximo de novembro e dezembro, estas 
apresentam uma certa (01EAF) para escalas de 60 dias mas, com menor intensidade do que aquela detectada no 
começo do ano. 

Nos dados medidos no período diurno parece haver maior interação inter-escalas o que pode refletir o caráter 
fortemente convectivo da baixa troposfera da região durante o dia. 

Para o vento, fig.3 são vistas flutuações de 15 dias que apresentam um certo grau de acoplamento com a escalas 
menores. Isto ocorre durante os 10 meses iniciais enfraquecendo nos últimos dois meses. Além das flutuações 
mencionadas acima, são também detectadas flutuações de 15 a 10 dias, provavelmente acopladas às de 6 a 4 dias 
durante todo o ano. Pela fig.4, pode-se observar uma certa semelhança da TW da pressão do horário noturno com 
aquela do horário diurno. Ao compararmos_o período diurno com o noturno podemos observar que os coeficientes 
da TW no horário diurno são mais intensos que os do horário noturno, resultado lógico que traduz a maior variância 
nos dados medidos em horários diurnos (situação fortemente convectivas) em comparação com os noturnos 
(situações mais estáveis). 

Flutuações de 6 a 4 dias já foram encontradas por Yamazaki (1975) e Yamazaki e Rao (1977), Liebmann e Hendon 
(1990).Eles acharam oscilações em alguns dos períodos mencionados acima, associadas às ondas de leste desde 
a longitude 10 0  E até aproximadamente 40° W . No intervalo de 5 a 12 dias, autores como Wallace (1971) e 
Liebmann e Hendon (1990) detectaram flutuações a oeste do Pacífico Tropical. Nas escalas de 10 a 30 dias Shapiro 
e Goldenberg (1993) detectaram estes mesmos padrões na região norte do oceano Atlântico. Kidson (1991), através 
da análise espectral, observou que a contribuição principal para a variância do modo intra-sazonal vem de 
oscilações de 15 a 10 e 20 a 24 dias. As escalas de 30 a 60 dias têm sido associados na literatura às chamadas 
ondas de Madden e Julian, (Madden e Julian, 1994). Estudos posteriores deverão investigar o caráter dinâmico das 
flutuações detectadas neste trabalho. 

4 Conclusão 
Este foi um estudo preliminar, um dos primeiros a aplicar a TW na detecção de flutuação associadas a distúrbios 
tropicais. Muitas das escalas em que a variância encontrada foi mais forte, coincidiram com aquelas para as quais a 
teoria da dinâmica atmosférica equatorial prevê oscilações das atividades ondulatórias tais como : ondas de leste, 
Madden-Julian, etc. Todavia, é prematuro aqui, se concluir que houve detecção efetiva destes fenômenos, até 
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Oorque as análises resultaram de estudos efetuados em dados medidos à superfície, em um único ponto. Ademais, 
roblemas numéricos associados a implantação numérica da TW, podem ocorrer, o que torna a questão objeto de 

pesquisa. 

os resultados são extremamente animadores no que concerne à possibilidade de detecção de manifestação da 
atividade ondulatória na baixa troposfera equatorial a partir dos dados medidos exclusivamente em estações de 
superfície. A aplicação da TW parece permitir também, ao incorporar explicitamente a informação contida na fase 
dos sinais às análises, que sejam detectados padrões de interação (acoplamento) entre escalas. Estes, 
evidentemente, merecem estudo mais aprofundado tanto do ponto de vista da Dinâmica Atmosférica quanto da 
Dinâmica Não-linear. Isto será objeto de estudos futuros. 
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Fig.1 — Parte Real da Wavelet da umidade relativa de Soo Luiz para 

o horarlo das 13:00hs e 01:00h paro o ano de 1985 
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Fig.2 — Parte Real da Wavelet da temperatura de Sao Luiz para o 

horario das 13:00hs e 01:00h para o ano de 1985 
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Fig.3 — Parte Real da Wavelet do valor absoluto da veloc. do venta 

de Soo Luiz paro o horario das 13:00hs e 01:00h pare o ano de 1985 
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Fig.4 — Parte Real da Wavelet da pressao a superficie de Soo Luiz 

para o hordrio das 13:00hs e 01:00h paro o ano de 1985 
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