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INTRODUÇÃO

A distribuição dos sistemas de altas e baixas pressões influência os
padrões de ventos e precipitação, uma grande diferença de pressão faz
com que o ar se mova mais rapidamente, resultando em ventos fortes
São diferenças no aquecimento e movimento da atmosfera que criam
diferenças na pressão atmosférica
No Inverno, os continentes arrefecem mais do que os oceanos e, isso
cria regiões de altas pressões sobre eles. No Verão, acontece o oposto;
os continentes aquecem mais e o ar quente ascendente sobre eles gera
regiões de baixas pressões
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TELECONEXÕES
- Refere-se a alterações climáticas simultâneas em regiões
distantes produzidas por trocas de circulação atmosférica
- A identificação de teleconexões e a análise da sua influência
na estrutura horizontal da circulação atmosférica pode ser útil
para a compreensão da ocorrência de eventos anómalos em
varias regiões do globo
- Análises de teleconexões correspondem uma visão geral da
circulação atmosférica, onde forças locais agem para
influenciar regiões remotas
- Essas análises tem sido usadas principalmente para estudar as
flutuações de grande escala, de baixa frequência, na atmosfera.

TELECONEXÕES
- Estudos de teleconexões tem fornecido um bom exemplo da
união entre observações, teoria e modelos.
- Um outro aspecto de estudo de teleconexões é a utilidade
destes para previsão de longo prazo
- O padrão de variabilidade de baixa frequência é uma
denominação técnica para a expressão mais usual de
teleconexão
- É formado por um duplo constituído por um anticiclone e
uma depressão localizados em áreas determinadas, separadas
por milhares de quilómetros.
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- Durante a última década, peritos têm verificado que a
precipitação mensal e em particular a precipitação durante o
Inverno, a que decorre entre os meses de Novembro e Março, é
fortemente condicionada por um único modo de circulação
atmosférica, denominado Oscilação do Atlântico Norte
- Trata-se de um modo de circulação atmosférica, responsável
pelo controlo do estado do tempo em toda a Europa e que
determina o regime de precipitação sobre a Península Ibérica,
à escala mensal/sazonal

Oscilação do Atlântico Norte
Podemos definir o Índice NAO como a diferença de pressão
anómala entre a depressão da Islândia e o Anticiclone dos
Açores durante o período de Inverno

Evolução Temporal da Oscilação no Norte (Média Anual)
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. O indice SOI é positivo de 1996 a 1997. Depois torna-se negativo
de 1997 a 2000 voltando a ser positivo de 2000 a 2004. Volta a ser
negativo de 2004 a 2006
. Temos correlação entre a pressão e a SOI em alguns anos ou
períodos, nomeadamente entre 1996 e 1999, entre 2000 e 2002 e
entre 2005 e 2006 (ambos positivos ou negativos).

CONCLUSÕES

Um índice de teleconexão ou de um padrão de baixa frequência,
resulta da diferença das pressões normalizadas dos pontos
representativos das células do dipolo correspondentes
A NAO tem uma grande influência nas anomalias meteorológicas e
na variabilidade no clima na Europa Ocidental
A NAO produz uma alta variabilidade na precipitação no Inverno
no centro e sudeste da Península Ibérica
O índice SOI está relacionado com as mudanças na circulação
atmosférica dos níveis baixos da atmosfera, consequência do
aquecimento/arrefecimento das águas superficiais na região

