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RESUMO
A compreensão dos sistemas de correntes e suas variações são de fundamental
importância para o entendimento da distribuição de calor ao redor do globo. A circulação
oceânica do Atlântico Equatorial Oeste, bem como sua estrutura vertical de massas de
água, mais especificamente entre as latitudes 12°N e 10°S e as longitudes 58°W e 28°W,
entre os anos de 2009 e 2012 foi o alvo deste estudo. A região possui um complexo sistema
de correntes, assim como a presença do rio Amazonas e dos ventos alísios que, em
conjunto, são de grande importância para o clima em diversas regiões. Para estudar as
correntes e massas d’água presentes da região, foram utilizados resultados de análises do
modelo numérico oceânico global Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM) com sistema
de assimilação de dados Navy Coupled Ocean Data Assimilation (NCODA) de resolução
1/12°. Na validação das analises foram utilizados dados de temperatura da superfície do
mar e de altura da superfície do mar obtidos pelos satélites OSTIA e AVISO,
respectivamente. Além de dados in situ de temperatura e salinidade oceânica de superfície
e subsuperfície de boias fundeadas do conjunto PIRATA e de ADCPs de um cruzeiro do
projeto WOCE para comparar com os dados da análise. Resultados de bibliografias
anteriores também foram utilizados na validação da análise. A estrutura vertical de
temperatura e salinidade identificou a presença das principais massas de água da região,
sendo elas a Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária
Antártica (AIA), Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) e Água de Fundo Antártica (AFA).
As principais correntes avaliadas foram a Subcorrente Norte do Brasil (SNB), a Corrente
Norte do Brasil (CNB) e a Contracorrente Norte Equatorial (CCNE) nas seções 5°S, 35°W e
44°W com base em médias dos quatro anos avaliados. Na seção 5°S, a SNB apresentou
transporte médio de 28,9 Sv e variabilidade bem marcada ao longo do ano com grande
variação mensal. A componente zonal da CNB na seção 35°W apresentou ciclo anual bem
marcado com maiores transportes no primeiro semestre do ano e menores transportes no
segundo semestre do ano e transporte médio de -26,8 Sv. Já na seção 44°W, a CNB
apresentou transporte médio de -22,8 Sv, enquanto o da CCNE foi de 9,7 Sv, e o ciclo anual
foi contrário ao ciclo em 35°W, com maiores transportes ocorrendo na segunda metade do
ano, semelhante ao ciclo da CCNE. As principais variações das correntes ao longo do ano
estão relacionadas com o ciclo anual da Zona de Convergência Intertropical e das
retroflexões da CNB que dão origem aos sistemas de correntes zonais para leste.
Palavras Chave: HYCOM+NCODA, Modelagem numérica, Circulação Equatorial.
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ABSTRACT
The current systems and their variations are of fundamental importance for
understanding the distribution of heat around the globe. The oceanic circulation of the West
Atlantic Equatorial, as well as its vertical structure of water masses, more specifically
between coordinates 12°N - 10°S and 58°W - 28°W, between the years 2009 and 2012 was
the target of this study. Its complex system of currents, as well as the presence of the
Amazon River and the trade winds, together, are of great importance to the climate in
different regions. For this, the analyses of the Navy Coupled Ocean Data Assimilation into
the global numerical model Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM) with resolution of
1/12° were used here. We used data of sea surface temperature and sea surface height
obtained by the satellites OSTIA and AVISO, respectively, in the validation of the analyses,
as well as in situ data of temperature and salinity of ocean surface and subsurface buoys
from the PIRATA array and ADCP from a cruise of the WOCE project. Results of previous
works were also used to validate the model. The vertical structure of temperature and salinity
identified the presence of the major water masses of the region, which were Tropical Surface
Water, South Atlantic Central Water, Antarctic Intermediate Water, North Atlantic Deep
Water and Antarctic Bottom Water. The main currents in the region, the North Brazil
Undercurrent (SNB), the North Brazil Current (NBC) and the North Equatorial Countercurrent
(CCNE) were evaluated in sections 5°S, 35°W and 44°W based on averages of the four
years. In the 5°S Section, the SNB showed a mean transport of 28.9 Sv and a well marked
variability throughout the year with large monthly variation. The zonal component of the NBC
in the 35°W section was very pronounced with higher transport in the first half of the year and
lower transport in the second half and mean transport of -26.8 Sv. In the 44°W section, the
NBC showed a mean transport of -22.8 Sv, while the CCNE was 9.7 Sv, and the annual
cycle was the opposite of the cycle at 35°W, with higher transport occurring in the second
half of the year, similar to the CCNE cycle. The main variations of currents throughout the
year are related to the annual cycle of the Intertropical Convergence Zone and the CNB
retroflections that give rise to the zonal current systems to the east.

Keywords: HYCOM+NCODA, Numerical modeling, Equatorial circulation.
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1 – Introdução

De acordo com Da Silva et al. (2010), a área do oceano Atlântico Equatorial
adjacente à costa brasileira é identificada como um sistema marinho bem complexo,
resultado da ação combinada de correntes de contorno oeste, dos ventos alísios, das fortes
oscilações de maré e do lançamento de águas continentais do rio Amazonas. A resposta
relativamente rápida dos oceanos tropicais às forçantes atmosféricas leva a uma complexa
cadeia de reações oceânicas e interações oceano-atmosfera que influenciam o clima
regional e as trocas inter-hemisféricas (SCHOUTEN et al, 2005).
Processos equatoriais são importantes para entender a influência do oceano na
atmosfera e nas flutuações interanuais dos padrões de clima global. Nessa região
equatorial, a incidência de radiação solar é maior e o sol aquece as águas oceânicas de
forma mais efetiva, fazendo com que água seja evaporada para a atmosfera formando um
centro de baixa pressão. Quando essa água condensa em forma de chuva, ela libera muito
calor, se tornando o principal motor da circulação atmosférica (STEWART, 2005). Correntes
equatoriais redistribuem calor e modulam as interações oceano-atmosfera com impactos
globais.
No Oceano Atlântico Tropical, a estrutura espacial e transporte das correntes
superficiais refletem uma resposta à variação do campo de tensão do vento. Uma das
principais características do campo de ventos nessa região é a migração sazonal da Zona
de Convergência Intertropical (ZCIT), que alcança sua posição mais ao norte entre julho e
setembro e sua posição mais a sul entre fevereiro e abril (WALISER e GAUTIER,1993), e,
consequentemente, faz com que os ventos alísios de nordeste e sudeste também migrem
sazonalmente. A região oeste do Oceano Atlântico Tropical tem sido bastante investigada
nas ultimas décadas devido à presença de Correntes de Contorno Oeste, tais como a
Corrente Norte do Brasil (CNB) e a Corrente Profunda de Contorno Oeste (CPCO), que
desempenham um importante papel nas trocas inter-hemisféricas de calor, relacionadas
com a circulação temohalina global através da Célula de Circulação Meridional. Essa Célula
de Circulação Meridional faz parte da circulação global onde águas superficiais nas altas
latitudes são resfriadas, tornando-se mais densas; essas águas mais densas afundam e
seguem em direção às regiões equatoriais. Já nas regiões tropicais e subtropicais, essas
águas eventualmente se misturam com outras águas se tornando menos densas, e então
retornam para a superfície oceânica, para finalmente fluir para as altas latitudes e completar
o ciclo da célula.
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A CNB se origina ao sul do equador quando a Corrente Sul Equatorial (CSE) se
aproxima da costa da América do Sul e segue para norte primeiramente como a
Subcorrente Norte do Brasil (SNB), que ao perder sua característica de subcorrente em
aproximadamente 5°S, passa a ser chamada de CNB, levando águas quentes do Hemisfério
Sul para o Hemisfério Norte. A CNB pode retrofletir em parte do caminho formando a Contra
Corrente Norte Equatorial (CCNE) e a Subcorrente Equatorial (SCE) que seguem para leste.
Essa retroflexão, que dá origem a CCNE, pode gerar a formação de vórtices que se
deslocam para Norte. Já a CPCO se origina na costa da Groelândia e segue para sul
levando águas frias da Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) para o Hemisfério Sul
(Figura 1).

Figura 1 - Representação da circulação do Oceano Atlântico Tropical Oeste com algumas das principais
correntes que ocorrem na região. As linhas em vermelho e em azul representam as correntes que
transportam água quente e água fria, respectivamente. Estão representadas a Corrente Norte do Brasil
(CNB), a Corrente Norte do Brasil de Sub-superfície (CNBSS), a Contra-Corrente Norte Equatorial
(CCNE), a Corrente Norte Equatorial de Sub-superfície (CNESS), a Corrente Equatorial de Subsuperfície (CESS), a Corrente Sul Equatorial (CSE) e a Corrente Profunda de Contorno Oeste (CPCO).
Adaptado de Dengler et al. (2004).
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O conhecimento correto dos campos climatológicos e variabilidade da
localização e transporte dessas correntes de contorno oeste é necessário para aprimorar os
estudos do balanço de massa e calor associados com esses sistemas de correntes.
O estudo das massas de água também é imprescindível na compreensão da
distribuição dos parâmetros físico-químicos e da circulação do oceano. A forma como as
massas de água estão dispostas na coluna de água influencia diretamente as propriedades
físicas e dinâmicas do oceano. Assim, é possível afirmar que as características das massas
de água condicionarão o aporte de calor, intensidade, direção e o transporte de volume do
fluxo que as compõem.
A região é influenciada por forçantes de natureza distintas. Além das correntes
de contorno oeste e dos ventos alísios, existe também um forte aporte de água doce oriundo
do rio Amazonas. Este último influi na distribuição de salinidade nas águas tropicais e, de
forma indireta, na variabilidade das propriedades termodinâmicas em larga extensão sobre o
oceano Atlântico Tropical.
Localizado no norte da América do Sul, o rio Amazonas é o mais importante rio
em termos de superfície drenada (NITTROUER E DEMASTER, 1986) e sua descarga
representa quase 16% da descarga de água doce de todo planeta (Milliman e Meade, 1983;
Wright e Nittrouer, 1995; Dagg et al., 2004, apud MOLLERI; NOVO; KAMPEL, 2009).
Durante parte do ano, águas amazônicas são transportadas para o Atlântico Norte em
direção à costa africana pela retroflexão da CNB e CCNE (NIKIEMA; DEVENON;
BAKLOUTI, 2007). O estudo numérico de Masson e Delecluse (2001) sugere que a pluma
reduz os gradientes de elevação e por consequência as correntes barotrópicas.
O maior entendimento sobre a importância da circulação da região do Atlântico
Equatorial para o clima global tem levado muitos autores a realizar estudos utilizando
modelagem numérica para entender melhor a complexidade desse ambiente. Para fluxos
oceânicos típicos, as soluções analíticas para as equações do movimento são muito difíceis
de obter devido aos termos não lineares, à turbulência e à necessidade de utilizar
representações realistas do fundo do mar e das linhas de costa. Além disso, existe a
dificuldade de descrever o oceano baseado apenas em medidas. Apesar de atualmente
satélites cobrirem quase todo o globo a todo o momento, a grande maioria só cobre regiões
mais superficiais e não detectam todos os processos. Medidas de profundidade podem ser
realizadas por barcos e flutuadores, mas são muito esparsas no oceano (STEWART, 2005).
Dessa forma, os modelos oceânicos vêm sendo amplamente utilizados devido ao seu baixo
custo operacional, diante do crescente desenvolvimento da capacidade dos computadores
os quais estão cada vez mais acessíveis; e segundo, pela possibilidade de estudar, de
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forma sinótica, áreas geográficas bastantes abrangentes que provavelmente não poderiam
ser cobertas no âmbito de um cruzeiro oceanográfico.
Estudos da dinâmica da região do Atlântico Tropical são também de fundamental
importância para entendimento de mudanças do clima global além de ajudar a prevenir
danos e dar suporte às politicas de proteção ambiental fornecendo ferramentas e
informações objetivas no caso de acidentes como derramamentos de óleo e outros produtos
prejudiciais

ao

meio

ambiente.

O

conhecimento

detalhado

das

características

hidrodinâmicas pode ajudar a minimizar o impacto causado pela ação do homem no meio
ambiente, tendo ainda em vista que o melhor aproveitamento dos recursos dos oceanos
será um fator decisivo na qualidade de vida das próximas gerações.

1.1 - Objetivos
O objetivo principal deste trabalho é avaliar a circulação oceânica do Atlântico
Equatorial Oeste com base nos resultados das analises do HYCOM+NCODA, e os objetivos
específicos são:


Avaliação das análises por um período de 4 anos do sistema
HYCOM+NCODA para a região de estudo comparando com dados de
satélite e dados observados.



Identificar a estrutura vertical de massas d’água que compõem a circulação
da região da margem Oeste do Atlântico Equatorial;



Determinar a variabilidade sazonal do comportamento da SNB, CNB e
CCNE e calcular o transporte médio das correntes em seções zonais (5°S)
e meridionais (35°W e 44°W).
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2 - Caracterização da Área de Estudo

O Oceano Atlântico Tropical é formado por um sistema complexo de correntes,
contracorrentes e subcorrentes na região equatorial (Figura 2). O Giro Equatorial que é
composto: ao sul, pela CSE que delimita os giros equatorial e subtropical do Atlântico Sul. A
oeste pela SNB e pela CNB. Ao norte, a CCNE separa os giros equatorial e tropical. A leste,
a Corrente de Angola fecha o giro equatorial (Stramma e Schott, 1999).
Nesta seção, estarão descritas as características das principais correntes
relevantes neste trabalho, bem como o regime de ventos da região e características das
massas de água. Quando não especificadas, as estações do ano citadas serão referentes
ao hemisfério sul.

Figura 2 - Diagrama esquemático das correntes de superfície e subsuperfície do Atlântico Tropical
(Adaptado de Bourles et al. (1999) por Goes (2001)). As abreviações são: CNE - Corrente Equatorial;
CC-Corrente do Caribe; SCO-Subcorrente de Contorno Oeste; CCNE-Contracorrente Norte
Equatorial; CNB-Corrente Norte do Brasil; SNE-Subcorrente Norte Equatorial; SCE-Subcorrente
Equatorial; CG-Corrente da Guiné; SSE-Subcorrente Sul Equatorial; SNB-Subcorrente Norte do
Brasil; CSE-Corrente Sul Equatorial e CB-Corrente do Brasil.
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2.1 - Principais Correntes:

Comparado com os giros subtropicais, a circulação tropical apresenta muitas
correntes zonais e contracorrentes de menores extensões meridionais e verticais. Apesar de
existirem regiões com forte ciclo sazonal nas águas superficiais da região tropical, como a
CCNE, grande parte da região tropical não apresenta ciclo sazonal significativo (STRAMMA
e SCHOTT, 1999).
A CSE é a principal via sul pelo qual a água é importada para o Atlântico tropical
(STRAMMA et al., 2005). A circulação próxima da superfície, na região oceânica adjacente à
plataforma continental do Norte/Nordeste do Brasil, é caracterizada pela presença da CNB e
sua componente em subsuperfície, a SNB. Ambas são correntes de contorno oeste, bem
estabelecidas, formadas a partir da bifurcação da CSE, que alimenta o sistema de correntes
de contorno Oeste CNB/SNB (Figura 2) e são responsáveis pelo transporte de calor e
massa que ocorre através do equador. Segundo Schott et al. (1998), a SNB atravessa uma
seção em aproximadamente 11°S como um fluxo intensificado de subsuperfície, com núcleo
de velocidade observado em aproximadamente 200 m de profundidade. Entre 11°S e o
equador, esse fluxo é reforçado por um transporte superficial intenso da CSE e esse fluxo
combinado é chamado de CNB. Stramma et al (2005) define esse intervalo da SNB antes
de se transformar em CNB sendo entre 11°S- 5°S.
A CNB tem grande importância regional, uma vez que ela fecha o giro da
circulação gerada pelo vento no Atlântico Equatorial. Esta corrente alimenta o sistema de
contra-correntes equatoriais e apresenta-se como uma forma de exportação de águas
superficiais do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, formando uma componente do que se
denomina Célula de Circulação Meridional (JOHNS et al., 1998). Também como parte da
Célula de Circulação Meridional do Atlântico, aproximadamente 17-20 Sv (Sv=106 m³.s-1) da
APAN passa em direção ao Sul através da região equatorial. (SCHOTT et al, 2005).
O comportamento da CNB em superfície é intermitente. Ao avançar pela quebra
de plataforma, no norte do Brasil, ela pode assumir dois padrões: retrofletir e alimentar
correntes que fluem para leste, ou seguir na direção noroeste. Estas diferenças estão bem
marcadas temporalmente, com a retroflexão ocorrendo com maior intensidade nos meses
de inverno e primavera, enfraquecendo no verão e podendo até desaparecer no outono
(JOHNS et al., 1998; GARRAFO et al., 2003). Essa região de retroflexão da CNB
sazonalmente migra para Norte e para Sul da costa gerando vórtices (STRAMMA et al.,
2005). Medições realizadas em aproximadamente 4°N nos 300 m superiores mostraram que
a CNB, com média anual de transporte de 26 Sv, tem variação sazonal significativa,
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variando de um transporte máximo de 35 Sv em julho e agosto, a um mínimo de 13 Sv entre
Abril e Maio (JOHNS et al. 1998).
O sistema SNB/CNB é uma importante fonte de massa para muitas das
correntes zonais equatoriais. Essas correntes incluem a Subcorrente Sul Equatorial (SSE), a
Subcorrente

Norte

Equatorial

(SNE),

ambas

localizadas

abaixo

da

termoclina

aproximadamente 3-6° do equador, a Subcorrente Equatorial (SCE), localizada na
termoclina (GOES et al, 2005), e a Contracorrente Norte Equatorial (CCNE), uma corrente
superficial localizada entre 3°N e 10°N que flui para leste contra os ventos alísios
(GARZOLI, 1992).
A CCNE é formada a partir da retroflexão da CNB, que possui posição média de
6.6°N ± 2.0°, com um forte sinal anual e forte variabilidade anual (FONSECA et al, 2004).
Apesar de ser alimentada pela CNB, a CCNE exibe seu próprio ciclo sazonal característico
(RICHARDSON et al., 1992). Através de observações diretas de corrente (ADCP)
simultâneas à hidrografia, obtidas durante agosto de 1989, Wilson et al. [1994] estimaram
que a CCNE é composta por 16 Sv (1 Sv=106 m3 s-1) originados da retroflexão da CNB entre
6° e 8°N e 8 Sv vindos da CNE.
Fonseca et al (2004) obtiveram resultados utilizando oito anos (1993 – 2000) de
dados de altimetria e dados hidrográficos climatológicos que revelaram que o núcleo da
CCNE localiza-se em 6°N±1.3° e o ciclo da CCNE exibe posição extrema ao norte durante
fevereiro e agosto, e mínima (ao sul) durante junho e dezembro, indicando variabilidade com
componente semianual. No oceano Atlântico Tropical, a estrutura espacial e transporte das
correntes superficiais refletem uma resposta à variação do campo de tensão do vento e a
principal característica do campo de ventos é a migração da ZCIT. Durante a primeira
metade do ano, a CCNE apresenta fluxos fracos associados à relaxação dos ventos Alísios
e ausência de águas da retroflexão da CNB, podendo apresentar uma inversão de fluxo na
porção oeste da bacia, a oeste de 28°W. Esta inversão de fluxo é associada ao transporte
de Ekman. Na segunda metade do ano, a ZCIT desloca-se para o norte e invade a região da
CCNE, intensificando a corrente, que pode atingir velocidades superiores a 140 cm/s
(Richardson e Reverdin, 1987).
A CPCO transporta águas frias da APAN do hemisfério norte para o Atlântico
Sul. (STRAMMA e ENGLAND, 1999). Segundo DENGLER et al (2004), no Oceano
Atlântico, estima-se que a CPCO transporte cerca de 10-40 Sv de água para o Atlântico Sul.
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2.2 – Regime de ventos

Os ventos alísios são a principal feição da circulação atmosférica intertropical.
Eles formam a porção superficial das células de Hadley, sendo caracterizados como um
fluxo direcionado dos trópicos para o equador, em ambos os hemisférios, formando uma
zona de convergência e de grande convecção, denominada ZCIT. Dessa forte convecção
resulta a formação de zonas de grande nebulosidade e altas taxas pluviométricas sobre o
equador, as quais são registradas em medições de satélite dessa região. O posicionamento
da ZCIT oscila sazonalmente (Figura 3), em parte devido às variações de temperatura da
superfície oceânica, de forma que durante o inverno boreal há elevação da temperatura no
Atlântico Sul, e o deslocando da ZCIT para o sul. Durante o verão boreal, há diminuição da
temperatura no sul e aumento no norte, deslocando a ZCIT para o norte (RUGGIERO,
2008). Segundo NIKIEMA, DEVENON, BAKLOUTI (2007), os ventos alísios atingem sua
máxima velocidade entre dezembro e maio, período que corresponde aos alísios de
nordeste que atuam quase perpendicularmente à costa e podem atingir velocidades medias
de 18 m.s-1 em fevereiro.
Esse comportamento oscilatório da ZCIT em escalas de tempo sazonais leva a
mudanças na distribuição de parâmetros no oceano superior, na circulação e altera o padrão
de ventos ao longo do sistema CNB-Retroflexão. Os ciclos sazonais das correntes
superficiais refletem uma resposta à variação sazonal do campo de ventos e da migração da
ZCIT. Com o movimento da ZCIT, para Norte durante o outono/inverno, as correntes zonais
das CNE e CSE também se movem para norte. No final do inverno, os ventos alísios de
sudeste atravessam o equador e a CNB retroflete para Leste formando a CCNE (STRAMMA
e SCHOTT, 1999).

Figura 3 - A figura mostra a posição da ZCIT em janeiro e julho. Modificada de
http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Meteo/ZCIT/ZCIT.htm. Extraído de RUGGIERO (2008).
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2.3 – Massas de água

Massas de água são corpos de água com uma história de formação comum
(TOMCZAK e GODFREY, 2001). Elas estão associadas a valores de salinidade e
temperatura adquiridos na superfície e, uma vez que afundem, suas características só
podem ser alteradas por misturas com massas de água adjacentes. Elas são batizadas de
acordo com a profundidade na qual são encontradas (onde atingem seu equilíbrio vertical) e
com a região geográfica de procedência. Com objetivo de aprimorar o estudo das massas
de água, grande parte das pesquisas oceanográficas vem usando níveis isopicnais ou de
densidade constante como referenciais dos limites verticais nos quais cada massa de água
está compreendida (Silveira, 2007). Essa metodologia mostra-se mais eficiente que a
simples análise com base em profundidades pré-definidas, uma vez que as massas de
água, apesar de ocuparem regiões distintas da coluna d’água de acordo que a sua posição
geográfica, geralmente fluem ao longo de camadas entre níveis isopicnais.
De acordo com Stramma & England (1999), as principais massas de água
componentes do contorno oeste do Oceano Atlântico Sul são: a Água Tropical (AT), a Água
Central do Atlântico Sul (ACAS), a Água Intermediária Antártica (AIA), APAN e a Água de
Fundo Antártica (AFA) representadas na Figura 4.

Figura 4 - Diagrama TS médio para o período de 2000 a 2004 das camadas rasa (superior) e
profunda (inferior) das seções 11°S (linha sólida) e 5°S (pontilhada). As massas de água identificadas
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foram Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica (AIA),
Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) e Água de Fundo Antártica (AFA) (Adaptado de Schott et
al, 2005).

No Atlântico tropical a superfície oceânica é coberta pela AT, com temperaturas
T>20°C e salinidade S>36, formando a camada de mistura. Segundo TOMCZAC e
GODFREY (2001), na camada superior da região de transição entre os trópicos e
subtrópicos uma piscina de águas com alta salinidade é formada por subducção e segue
tanto para o equador quanto para o polo formando a Água Tropical. Com um máximo de
salinidade em subsuperfície, a AT está, geralmente, localizada nos primeiros 100 m de
coluna d’água da região tropical (STRAMMA e ENGLAND, 1999). Silva et al (2010), com
base em dados provenientes de salinidade de cruzeiros oceanográficos realizados pelo
projeto REVIZEE (Programa Brasileiro de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos
Vivos da Zona Econômica Exclusiva) na borda oeste do Atlântico equatorial, identificaram a
presença de águas salobras as quais denominaram de Lente de Água Amazônica (LAM). A
LAM não chega a formar uma massa de água, mas modifica os padrões mais superficiais da
AT sazonalmente.
Massas de água subductadas na termoclina são comumente conhecidas como
Água Central. A ACAS, que está localizada entre 200 e 600 m de profundidade ao sul de
15°N, apresenta propriedades bastante uniformes ao longo de sua amplitude. Seu diagrama
TS é bem descrito por uma linha reta entre os pontos TS de 5°C, 34,3 e 20°C, 36. A
formação da ACAS ocorre na zona de Confluência Brasil-Malvinas. A ACAS flui pela
Corrente de Benguela e pela CSE em direção à costa brasileira, onde é transportada pelo
equador pela SNB e CNB (STRAMMA e ENGLAND, 1999).
A AIA, localizada abaixo da termoclina entre 800 e 1300 m, com temperaturas
entre 3°<T<6°C e salinidade 34,2<S<34,6 (Sverdrup et al., 1942) possui temperatura e
salinidade bem menores em relação à ACAS. A AIA no Atlântico Sul se origina de uma
região superficial da camada circumpolar, especialmente ao norte da passagem de Drake no
giro da Corrente das Malvinas. Ao Leste, a AIA do Oceano Indico contribui para a AIA do
Atlântico Sul pela dispersão da Corrente das Agulhas. A AIA pode ser conhecida por possuir
um máximo de oxigênio e mínimo de salinidade em subsuperfície ao Norte de 50°S, porém o
máximo de oxigênio se torna muito fraco ou ausente ao norte de 15°S (STRAMMA e
ENGLAND, 1999).
A água transporta pela CPCO do hemisfério norte para o hemisfério sul é a
APAN, com temperaturas 3°<T<4°C e salinidade 34,6<S<35 (Miranda, 1985). O intervalo de
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profundidade influenciado pela APAN varia de 1200 a 3900 m próximo ao equador e 1700 a
3000 m na Confluência Brasil-Malvinas evidenciando um natural decréscimo em extensão
vertical em seu caminho para sul (STRAMMA e ENGLAND,1999). No que concerne à
circulação no oceano Atlântico Sul, a APAN se mostra como um fluxo organizado ao longo
do contorno oeste fluindo para sul (REID, 1989; WEATHERLY, 1993).
Por fim, a isopicnal de 45,9 separa a APAN da AFA próximo ao equador
(STRAMMA e PETERSON, 1990). A AFA é a mais profunda das massas de água do
Atlântico Sul e pode ser separada em duas componentes. A parte superior da AFA se
origina na Corrente Circumpolar Antártica e consiste de uma massa de água profunda e
antiga, enquanto a AFA com densidades maiores que 46,06 se origina no Mar de Weddell e
se espalha para o norte na bacia da Argentina e depois continua se propagando pela bacia
brasileira também para norte (STRAMMA e ENGLAND, 1999). Em aproximadamente 4,5°S
essa massa de água já quase não existe mais (SIEDLER et al., 1996).

3. Metodologia

A avaliação da circulação oceânica do Atlântico Equatorial oeste foi realizada
utilizando análises do sistema HYCOM+NCODA por um período de 4 anos (2009 a 2012),
na região entre 12°N-10°S e 58°W-28°W (Figura 5). A avaliação das análises foi feita
através de comparações com dados medidos, dados de satélite e com trabalhos anteriores.
Também foram calculados os valores de transporte de volume das correntes SNB, CNB e
CCNE, bem como variações sazonais das correntes, nas seções 35°W, 44°W e 5°S. Essas
seções estão representadas na Figura 5 como A (seção 44°W), B (seção 35°W) e C (seção
5°S). A escolha das seções levou em consideração o fato de haver trabalhos anteriores para
comparação dos resultados.
Para o cálculo do transporte, foram feitos cálculos diários do transporte em toda
a seção com auxílio de rotinas matemáticas e, após possuir os transportes diários de cada
seção em todos os pontos, foram feitas médias mensais desses transportes. Cada corrente
pôde ser separada do restante dos fluxos ao selecionar a área e intervalo de velocidade
característico de cada corrente.
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Figura 5 - Grade batimétrica do modelo HYCOM representando a região utilizada neste trabalho. As
seções A, B e C apresentadas pelas linhas pretas representam as seções 44°W, 35°W e 5°S,
respectivamente, onde serão analisados o comportamento das correntes e calculados os transportes
das mesmas.

3.1 – O modelo Oceânico

O modelo utilizado neste trabalho para descrever as massas d’água e circulação
da região foi o HYCOM (HYbrid Coordinate Ocean Model) (BLECK, 2002), disponível na
página www.hycom.org, que evoluiu a partir do Miami Isopycnic-Coordinate Ocean Model
(MICOM) desenvolvido por Rainer Bleck e colaboradores. O HYCOM é um modelo de
circulação geral de equação primitiva. Uma das principais características do modelo é
representar as camadas do oceano de forma diferenciada a depender da região, sendo, por
isso, chamado de Coordenada hibrida. Assim, as coordenadas verticais são isopicnais no
oceano aberto estratificado (ρ), mas usa a equação de continuidade para fazer uma
transição dinamicamente suave para a coordenada sigma-z (σ) em regiões costeiras rasas,
e a coordenada z é utilizada na camada de mistura e/ou mares não estratificados (Figura 6).
A implementação das coordenadas verticais híbridas segue a teoria na qual a camada
isopicnal é movida na direção da profundidade onde se encontra a sua densidade de
referência (Bleck e Smith, 1990; Bleck, 2002).
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Figura 6 - Representação do sistema de coordenadas de uma seção vertical obtida com o modelo
HYCOM. As linhas pretas representam as coordenadas verticais e as cores mostram a densidade
potencial em unidade de kg/m³. A camada de mistura é representada usando coordenada z fixa; O
oceano interior estratificado é representado usando coordenada isopicnal ρ e regiões costeiras rasa
são representadas usando coordenadas que seguem os contornos da batimetria (σ). Extraído de
Albretsen et al. (2004).

O HYCOM utiliza uma grade do tipo “Arakawa C”, seguindo um padrão
cartesiano, com o eixo ‘x’ positivo direcionado para Leste e o eixo ‘y’ positivo direcionado
para Norte. Neste tipo de discretização espacial, as variáveis da equação de estado, como
temperatura, densidade e salinidade se encontram no centro das células, enquanto que as
velocidades zonais e meridionais estão localizadas nas bordas oeste-leste e norte-sul das
células, respectivamente. Após cada rodada, todas as variáveis foram transformadas da
grade “Arakawa C” para células centradas todas num mesmo ponto. Para entrada de rio, o
HYCOM utiliza saídas de médias mensais.
Para este trabalho foram utilizadas rodadas diárias do HYCOM 2.2 Global com
sistema de assimilação de dados Navy Coupled Ocean Data Assimilation (NCODA) descrito
por Cummings (2006), resolução espacial de 1/12° (~7 km) e 33 níveis verticais. Os níveis
verticais disponibilizados na saída final do modelo para a comunidade científica não estão
referenciados às coordenadas hibridas, de modo que há uma conversão das coordenadas
hibridas para as coordenadas verticais z, mostradas na tabela 1 abaixo.
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Tabela 2 - Níveis verticais do HYCOM+NCODA e suas respectivas profundidades.

Nível

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Profundidade (m)

0

10

20

30

50

75

100

125

150

Nível

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Profundidade (m)

200

250

300

400

500

600

700

800

900

Nível

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1750

2000

2500

28

29

30

31

32

33

3000

3500

4000

4500

5000

5500

Profundidade (m)
Nível
Profunidade

Os métodos de assimilação de dados (MADs) são técnicas matemáticas que
combinam, de forma ótima ou sub-ótima, campos de modelos com dados observados, e
produzem novos campos, as análises objetivas, visando corrigir o estado do modelo na
direção das observações (Daley, 1991; Kalnay, 2003; Evensen, 2004). Em outras palavras,
os MADs buscam aprimorar a representação da circulação e do estado físico dos oceanos e
atmosfera produzida puramente pelos modelos numéricos. Assim, os MADs, através da
melhoria da previsibilidade, podem contribuir para o fornecimento de condições de contorno
mais acuradas para modelos regionais e costeiros de maior resolução, o que resulta no
aumento da capacidade previsora de fenômenos como ressacas, plumas de água doce e
áreas de ressurgência (Chassignet et al., 2006). O sistema NCODA utiliza a previsão do
modelo como um primeiro palpite em um esquema tridimensional multivariado que produz
analises de temperatura, salinidade, geopotencial e velocidade (Cummings, 2005).
O período trabalhado foi o de 2009 a 2012, referente aos experimentos 90.6
(19/09/2008 – 06/05/2009), 90.8 (07/05/2009 – 02/01/2011) e 90.9 (03/01/2011 –
01/09/2013), escolhidos por representarem anos completos atualmente disponíveis para a
comunidade científica no site http://hycom.org/dataserver/. O forçamento Atmosférico do
modelo é proveniente da Navy Operational Global Atmospheric Prediction System
(NOGAPS) e a batimetria é derivada de um conjunto de dados do Naval Research
Laboratory Digital Bathymetry Data Base 2- minute resolution (NRL DBDB2) (Figura 5).
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3.2 - Dados de Satélite
Primeiramente, foram feitas as comparações das análises do HYCOM+NCODA
com os dados de satélite. Para a ASM (altura da superfície do mar) as comparações foram
feitas entre os resultados da análise e dos dados observados de altímetro, utilizando
conjunto de dados do Archivage, Validation et Interprétation des données des Satellites
Océanographiques (AVISO). Já para a TSM (temperatura da superfície do mar), as
variações sazonais serão comparadas com os dados do satélite derivados do Operational
Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis (OSTIA). Tanto para o OSTIA quanto para o
AVISO, o período de dados utilizado foi o mesmo utilizado para análise (2009 a 2012).
O OSTIA é um sistema operacional de análise da superfície do mar de alta
resolução tanto de TSM quanto de gelo do mar. A saída é diária com cobertura global de
1/20° (~6 km), a qual é gerada em tempo quase real e que mescla observações in situ e de
satélites para gerar seus produtos (Stark et al., 2007).
Já o AVISO fornece campos gridados de ASM total diários com 1/3° de
resolução espacial. O campo de ASM do AVISO se encontrava deslocado em relação ao
campo de ASM do HYCOM+NCODA e, devido a isso, foi necessário ser feita uma correção
nesse campo. Foi feito o cálculo do campo médio da região para todo o período de dados e,
em todos os resultados, os campos de ASM do aviso foram abatidos desse campo médio
Como a resolução do modelo é diferente da resolução do OSTIA e do AVISO,
foram feitas interpolações de modo que não se perdesse informação nem da análise do
HYCOM+NCODA nem dos dados de satélite. No caso da comparação da ASM, o AVISO
possui resolução menor que a resolução do HYCOM, assim, os dados do AVISO foram
interpolados para a grade do HYCOM. Já no caso da comparação de TSM, onde o OSTIA
possui resolução maior que a resolução do HYCOM, os resultados das análises foram
interpolados para a grade do OSTIA.

3.3 - Dados in situ
Outra parte da validação, com dados medidos in situ foi feita utilizando dados do
Projeto Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic (PIRATA). Esse
projeto faz parte de uma rede de observação in situ composta por 18 boias fundeadas
planejadas para monitorar uma série de variáveis dos processos de interação oceanoatmosfera no oceano Atlântico Tropical. É um programa de cooperação multinacional entre o
Brasil, França e Estados Unidos que dividem as tarefas de implementação e manutenção da
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rede. As boias foram construídas pelo Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL) da
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). O programa PIRATA é
reconhecido e recomendado pela comunidade científica e programas de clima internacionais
tais como o CLIVAR e GOOS. Dados de Salinidade e Temperatura de 4 boias do projeto
foram utilizadas neste trabalho, do período de 2009 a 2012, baixados do site do GOOS
Brasil (http://www.goosbrasil.org/index.php). As coordenadas e a localização dos pontos são
mostradas na Tabela 2 e Figura 7 abaixo.
Tabela 2 - Coordenadas das quatro boias PIRATA utilizadas neste trabalho.

Boia

Latitude

Longitude

1

08°S

30°W

2

00°N

35°W

3

04°N

38°W

4

08°N

38°W

Figura 7 - Localização das boias do Projeto PIRATA no Atlântico. As boias vermelhas foram
utilizadas neste trabalho.

Outra parte da validação com dados in situ foi feita utilizando o conjunto de
dados do World Ocean Circulation Experiment (WOCE). Esse experimento fez parte do
World Climate Research Programme (WCRP), que utilizou recursos de cerca de 30 países
para fazer pioneiras pesquisas in situ e observações de satélite do oceano global para
observar e melhor entender os processos físicos oceânicos. Diversos parâmetros foram
medidos, mas nesse trabalho foram utilizados os dados de Temperatura e Salinidade,
medidos a partir de um CTD (Conductivity, Temperature and Depth) coletados no cruzeiro
que ocorreu no período entre 05/04/2010 e 16/05/2010 da seção denominada A06 (Figura
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8). Dentre as diversas estações obtidas durante esse cruzeiro, foram escolhidas duas
(Tabela 3) que estivessem dentro da região de estudo e espaçadas de forma que
representasse o ambiente para geração de diagramas TS e identificação de massas d’água
para comparar com as análises do HYCOM+NCODA. A seção A07 não foi utilizada, pois
não possuía dados que correspondessem ao período deste trabalho.

Tabela 3 - Data e coordenadas das estações do cruzeiro WOCE utilizadas neste trabalho.

Data

Latitude

Longitude

23/04/2010

7,5 °N

48°W

05/05/2010

7,5 °N

30°W

Figura 8 - Localização das seções realizadas pelo cruzeiro do WOCE. A seção A06 foi utilizada no
presente trabalho.
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4 - Resultados e Discussão
4.1 – Campos de TSM e ASM
Foram utilizados dados de TSM e ASM dos satélites OSTIA e AVISO,
respectivamente, para validar o campo superficial das análises do HYCOM+NCODA. Para
tais, foram feitas as médias sazonais de verão e inverno e a diferença entre os resultados
dos dados de Satélite e das análises de modo a verificar se as análises representam bem as
variações sazonais dessas variáveis.

4.1.1 – TSM
O campo de TSM do HYCOM+NCODA (Figuras 9a e 9d) apresentou
temperaturas variando entre 26,1 e 29,9 °C durante o inverno (21 de Junho a 22 de
Setembro). Nesse período, a parte norte do domínio apresentou as maiores temperaturas, e
a parte sul apresentou as menores temperaturas. Já durante o verão (21 de Dezembro a 20
de Março), a temperatura variou entre 24,9 e 29,0 °C e o domínio norte apresentou as
menores temperaturas.
Essa distribuição da TSM durante o inverno e o verão seguiu o mesmo padrão
para o OSTIA e para o HYCOM+NCODA, como pode ser visto nas figuras 9a, 9b, 9c e 9d
abaixo. Os mapas da diferença entre as temperaturas do HYCOM+NCODA e as
temperaturas do OSTIA (Figuras 9c e 9f) confirmaram essa semelhança, com a maior parte
do mapa apresentando valores em torno de 0 °C. As maiores diferenças foram encontradas
na região da plataforma continental, entre 4°S e 8°N, apresentando linhas de valores tanto
positivos quanto negativos, mais marcantes durante o inverno, com máximo de 1.3 °C, e um
pouco mais suave no verão com máximo de 0,62 °C de diferença. Esse comportamento
pode estar relacionado ao processo de interpolação das coordenadas verticais hibridas do
modelo para as coordenadas verticais z, disponibilizado na saída final das análises do
HYCOM+NCODA. O forte gradiente de temperatura influenciado pela presença do rio
Amazonas na região, aliado aos baixos valores de profundidade na plataforma podem ser os
responsáveis por gerar esse resultado final da interpolação das coordenadas verticais. Tais
padrões já podem ser vistos nas figuras do HYCOM+NCODA de inverno (Figura 9a) e de
verão (Figura 9d) e não apenas na diferença entre HYCOM+NCODA e OSTIA, sugerindo
que seja uma característica da própria saída final da análise.
Com relação ao oceano aberto, também foi observada uma língua com diferença
de cerca de -0,5°C entre 10 - 12°N em quase toda a extensão meridional da grade
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trabalhada durante o inverno (Figura 9c), indicando que o HYCOM+NCODA apresentou
menores temperaturas nessa região. Tanto no inverno quanto no verão, a análise e o
satélite apontaram uma região de menores temperaturas na plataforma continental entre
4°N e 8°N que está relacionada a uma ressurgência presente entre a Guiana Francesa e o
Suriname (ARTIGAS et al, 2003).
Em linhas gerais, as análises conseguiram reproduzir o padrão de TSM, bem
como simular a variabilidade sazonal do Atlântico equatorial, com temperaturas mais altas
no hemisfério norte durante o inverno e no hemisfério sul durante o verão.

Figura 9 - Campos de TSM para a) inverno da análise, b) inverno OSTIA, c)diferença análise-OSTIA
de inverno, d) verão da análise, e) verão OSTIA e f) diferença análise-OSTIA de verão.
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4.1.2 - ASM
Outra variável superficial de extrema importância é a ASM, tendo em vista a sua
grande relação com a profundidade e circulação na camada de mistura (Cooper e Haines,
1996). O campo de ASM do HYCOM+NCODA variou entre -0,16 e 0,47 m durante o inverno
(Figura 10a) e entre -0,12 e 0,49 m durante o verão (Figura 10d). A diferença entre o ponto
de maior nível de água e o ponto de menor nível de água chega a ser de 0,63 m durante o
inverno (Figura 10c).
As análises conseguiram capturar importantes feições presentes no campo do
AVISO. Observou-se que tanto a análise quanto o satélite apresentaram grandes alturas da
superfície do mar na região na retroflexão da CNB (RCNB), entre 4°N e 8°N, confirmando o
que foi dito por Fonseca et al (2004) que a maior parte da variabilidade da ASM na região da
CNB é devido ao movimento na RCNB, geração e translação de anéis e vórtices da CNB e a
efeitos estéricos. Durante o Inverno seguindo a RCNB, porém com intensidade menor,
também

seguiu

bem

marcada

a

região

da

CCNE

fluindo

para

Leste

entre,

aproximadamente, 0°N e 8°N e da CSE fluindo para Oeste, ao Sul de 4°S.
Schouten et al. (2005) avaliaram a variabilidade sazonal da ASM a partir de 10
anos (1992-2001) de dados de altímetro de alta precisão no oceano Atlântico Equatorial.
Para entender a importância relativa das variações sazonais e a porcentagem contribuída
pelo ciclo sazonal, eles avaliaram o campo superficial de desvio padrão de ASM durante o
esse período (Figura 11) e observaram que a variabilidade de ASM apresenta um máximo
absoluto (>10 cm) na região noroeste, onde a circulação é dominada pelos fluxos das CNE e
CCNE. Além disso, também se observou que variações sazonais são o componente
dominante da variabilidade da região, correspondendo a quase 60% da variação total sobre
maior parte da região, apresentando picos de até 80%.
As maiores discrepâncias entre a análise e o satélite foram encontradas na
região da foz do Amazonas, onde a análise apresentou diferença máxima de 0,37 m com
relação ao AVISO no inverno. A região da RCNB também apresentou diferenças marcantes
entre a análise e o satélite, chegando a 0,21 m. Apesar de conseguir identificar importantes
comportamentos da ASM da região do Atlântico Equatorial Oeste, o HYCOM+NCODA
parece superestimar essas feições, o que pode causar mudanças nas intensidades das
correntes geostróficas da região. Segundo Dazhi et al (2012), o fornecimento de
informações de ASM pelo altímetro dos satélites é relativo a um elipsoide de referência,
enquanto no modelo o geoide é uma esfera (Vidard et al., 2009). Essa diferença pode ser a
causa das diferenças de ASM encontradas entre o HYCOM+NCODA e o AVISO.
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Figura 10 - Campos de ASM para a) inverno da análise, b) inverno AVISO, c) diferença análiseAVISO de inverno, d) verão da análise, e) verão AVISO e f) diferença análise-AVISO de verão.

Figura 11 - Desvio padrão de ASM medido durante 1992-2001 (cm). Regiões onde o ciclo sazonal
contrubuiu fortemente com a variabilidade total (acima de 50%) foram tracejadas (extraído de
SCHOUTEN et al., 2005).
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4.2 – Perfil vertical de Temperatura e série temporal de Salinidade
Uma validação importante é a comparação dos resultados da análise com dados
medidos na região de estudo. Assim, os dados medidos pelas boias do projeto PIRATA
apresentam uma contribuição bastante importante. É possível notar que os perfis de
temperatura do HYCOM+NCODA (Figura 12) apresentaram grandes semelhanças com os
perfis de temperatura coletados pelas boias do projeto PIRATA até 500m de profundidade
mostrando que a análise capturou bem a variação de temperatura vertical para a região nos
quatro pontos de boias PIRATA. A estação 1, mais ao sul, apresentou uma termoclina mais
profunda (~50m) que nas outras estações e a estação 4 apresentou a termoclina mais rasa
(~20m). As águas tropicais superficiais possuem baixa salinidade e alta temperatura, e
dessa forma, densidades muito baixas, formando águas que se espalham em uma fina
camada de mistura no topo da coluna d’água. Já as águas superficiais subtropicais possuem
alta salinidade e menores temperaturas, tornando essa água mais densa e camada de
mistura mais profunda. Apesar de todas as estações trabalhadas aqui representarem águas
tropicais, observa-se que há uma influência da latitude na espessura da camada de mistura.

Figura 12 - Variação vertical de temperatura nos pontos 1) 8°S-30°W, 2) 0°N-30°W, 3)4°N-38°W e
4)8°N-38°W para o período de 2009 a 2012. As linhas azuis representam os dados do PIRATA e as
linhas vermelhas representam o resultado da análise.
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A boia 4, além de sofrer influência do regime pluviométrico da região, também
passa parte do ano influenciada pela descarga do rio, diminuindo ainda mais a salinidade e
a densidade nessa região, gerando uma termoclina mais rasa que as boias 2 e 3 mais
próximas ao equador. A diminuição da salinidade mostrada ao longo dos anos, sendo 2009
o ano que a boia capturou as menores salinidades, pode estar relacionada à variação anual
de vazão do rio Amazonas. Segundo Vale et al. (2011), o ano de 2009 se mostrou atípico do
ponto de vista hidrológico em relação ao período e intensidade da cheia climatológica de
alguns dos principais rios da Bacia Amazônica devido a translação da onda de cheia na
bacia, a presença de grandes áreas de várzeas e pelas atividades convectivas nos
diferentes sítios analisados.
Para a validação da salinidade, foram feitas comparações com as séries
temporais de dados superficiais, já que os dados verticais de salinidade do PIRATA se
apresentaram escassos durante o período analisado. As séries temporais de salinidade
superficial do HYCOM+NCODA, em geral, apresentaram boa semelhança com as séries
temporais de dados adquiridos pelas boias do projeto PIRATA (Figuras 13).
A boia PIRATA 4 (Figura 13d), apresentou diferenças de menor salinidade em
torno de 2,5 com relação às análises durante um período específico do ano, entre setembro,
outubro e novembro. Esses valores possivelmente estão relacionados ao ciclo anual de
descarga de água doce do Rio Amazonas que possui vazão máxima, em média 220 x 103
m3s-1 ocorrendo em maio e a vazão mínima, em média 100 x 103 m3s-1 ocorrendo em
novembro (GEYER et al., 1996), associada a seu ciclo de dispersão ao longo do ano.
Devido ao fato da foz do Amazonas estar localizada próximo ao equador, não há ajuste
geostrófico da pluma (NIKIEMA; DEVENON; BAKIOUTI, 2007). Assim, a CNB, como os
ventos, exercem o controle sobre o destino das águas do rio (RUGGIERO, 2008). O
HYCOM+NCODA só tem o aporte de agua doce do amazonas prescrito através um campo
médio sazonal e não tem variabilidade interanual. O aporte é simulado através de um campo
de precipitação artificial. Por isso o HYCOM+NCODA tem um ciclo constante de salinidade
em 8°N.
Molleri et al (2010) investigaram a variabilidade espaço temporal da pluma do
Rio Amazonas baseado em dados de satélite de 2000 a 2004 e observaram que, durante
esse período (entre setembro e outubro), a pluma de água doce (águas com salinidade
menor que 34) é transportada pela CCNE para o Oceano Atlântico Equatorial Central entre,
aproximadamente, as latitudes 5°N e 10°N, enquanto em outros períodos a pluma se
mantém mais confinada a costa devido ao regime de ventos (Figura 14). Este padrão pode
estar relacionado ao campo de ventos da região, de forma que durante o verão e outono a
costa norte do Brasil sofre influência dos ventos alísios de nordeste, com forte componente
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em direção à costa, o que no hemisfério norte resulta num transporte líquido paralelo à
costa, para oeste. Por outro lado, durante o inverno e primavera, a influência é de alísios de
sudeste com componente paralela à costa, o que resulta num transporte líquido
perpendicular à costa, para nordeste (RUGGIERO, 2008). Esse comportamento explica o
porquê a região da boia 4 apresenta valores mais baixos de salinidade durante este período
de setembro.
Com isso, mostrou-se que a análise do HYCOM+NCODA acompanha a
variabilidade sazonal de dispersão da pluma ao longo do ano na estação 4, porém não
consegue capturar a verdadeira intensidade do fenômeno durante o período citado. As boias
2 e 3 não apresentaram comportamento tão marcante, pois não estão posicionadas em
locais atingidos diretamente pela dispersão da pluma.
A boia 1 (8°S – 30°W) também apresentou alguns desvios em relação as
análises do HYCOM+NCODA, de em média 0.5 para mais no período entre setembro de
2010 e maio de 2011 e para menos no período entre maio e agosto de 2009 (Figura 13a).

a)

c)

b)

d)

Figura 13 - Variação temporal de salinidade nos pontos 1 - 8°S-30°W (a), 2 - 0°N-30°W (b), 3 - 4°N38°W (c) e 4 - 8°N-38°W (d). As linhas azuis representam os dados do PIRATA e as linhas vermelhas
representam o resultado da análise.
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Para todas as séries temporais de salinidade do PIRATA foram feitas filtragens
onde valores maiores ou menores que a média mais três vezes o desvio padrão foram
retirados, a fim de remover dados espúrios que não representam o comportamento da
salinidade na região e podem estar relacionados a erros na medição.

Figura 14 - Exemplos de mapas sintéticos de salinidade superficial calculada a partir de um modelo
empírico (SSS = -126.03(adg443) + 37.25) sobre produtos da cor do oceano bissemanais do satélite
SeaWiFS adg443 para os seguintes períodos: (A) 25 de Janeiro a 07 Fevereiro de 2004; (B) 17-31 de
junho de 2001; (C) 22 de agosto a 04 de setembro de 2004; e (D) 21 de setembro a 04 de outubro de
2003. Os números em parênteses em cada imagem indicam: (1) dispersão para noroeste da pluma
do rio amazonas; (2) transporte devido a CCNE das águas da pluma do rio amazonas no oceano
Atlântico Equatorial Central; (3) Retroflexão da CNB; (4) anéis formados pela retroflexão. Extraído de
Molleri et al (2010).

A análise do comportamento das médias temporais de salinidade das estações 1
a 4 (Tabela 4) mostrou que há um decréscimo de salinidade da estação mais austral (8°S)
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para a estação mais boreal (8°N). A diminuição de salinidade da estação mais austral até
estação de 0°N é explicada pelo gradiente natural de distribuição de salinidade ao longo do
oceano Atlântico. A salinidade diminui das regiões subtropicais (onde a evaporação excede
a precipitação) em direção às regiões equatoriais devido ao forte regime pluviométrico da
região relacionado ao comportamento da ZCIT, que diminui a salinidade da camada
oceânica superficial. A estação 4°N também se enquadra neste contexto já que a ZCIT se
encontra um pouco deslocada para norte, como mostra a figura 23f de Fonseca et al.
(2004). Já a baixa salinidade da estação 8°N está relacionada ao regime de descarga do rio,
mostrado na figura 14, que diminui a salinidade durante determinado período de forma tão
significativa que é capaz de diminuir bastante a salinidade da região.
Tabela 4 - Salinidade média (PSU) e desvio padrão em cada ponto de boia PIRATA

Estação

HYCOM+NCODA

PIRATA

1

8°S 30°W

36.21 ± 0.15

36.23 ± 0.38

2

0°N 35°W

35.92 ± 0.18

35.97 ± 0.19

3

4°N 38°W

35.65 ± 0.28

35.66 ± 0.36

4

8°N 38°W

35.49 ± 0.55

35.25 ± 0.98

4.3 - Estrutura vertical de Massas de água
As isopicnais selecionadas para geração dos diagramas TS para subdividir as
massas d’água foram σθ=24,5 kg m-3 para separar a AT superficial da parte superior da
termoclina; abaixo da AT, a isopicnal de σθ=26,8 kg m-3 foi utilizada como o nível mais baixo
da água que abastece a SCE (SCHOTT et al. 1998), cujo intervalo é representado pela
ACAS. O limite inferior da camada superior ou circulação de águas quentes é definido como
σ1= 32,15 kg m-3, cujo intervalo define a AIA logo abaixo da ACAS, também seguindo
estudos anteriores (RHEIN et al. 1995; SCHOTT et al. 2002). Subsequente a AIA na coluna
de água, nos deparamos com a APAN, e a separação entre a camada inferior da APAN e a
AFA é definida por σ4=45,90 kg m-3 (SCHOTT et al. 2005).
A figura 15 apresenta o diagrama TS médio do HYCOM+NCODA para a
coordenada 5°S-35°W de todo o período avaliado (2009 – 2012). No estudo das
características termohalinas médias das massas de água, a análise apresentou resultados
satisfatórios. A camada de mistura superficial da borda oeste do Oceano Atlântico foi
marcada por águas quentes e salinas da AT, seguida por uma queda praticamente linear de
temperatura e salinidade marcando a presença da ACAS. Seguindo a ACAS e com um
mínimo de salinidade também está presente a AIA. As águas APAN e AFA também
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estiveram presentes, onde esta última se apresentou bastante residual como já era
esperado para essa latitude (5°S). O resultado para o HYCOM+NCODA apresentou grande
semelhança com o diagrama TS apresentado por Schott (2005) para a mesma localização,
mostrado na Figura 4.

Figura 15 - Diagrama TS médio para o HYCOM+NCODA na região de 5°S - 35°W. O digrama mostra
a presença das principais massas de água do Atlântico Equatorial, sendo elas a Água Tropical (AT),
Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica (AIA), Água Profunda do Atlântico
Norte (APAN) e Água de Fundo Antártica (AFA).

Outros dois diagramas TS foram criados a fim de comparar as massas d´agua
obtidas pelo HYCOM+NCODA e os dados coletados do WOCE para períodos específicos de
coleta (Figura 16). O programa WOCE apresentou diversos pontos ao longo da seção A06
que engloba a região de estudo, como mostrado anteriormente. Foram escolhidas duas
estações comparativas levando em consideração o melhor espaçamento horizontal, a
quantidade de dados disponíveis para cada estação e o período coincidente com o período
trabalhado. Por fazerem parte de um cruzeiro, cada estação está relacionada a um dia
específico. A primeira estação está localizada no ponto 7,5°N – 48,5°W, próximo à descarga
do Rio Amazonas, e é referente ao dia 23/04/2010 e a segunda estação está localizada no
ponto 7,5°N – 30°W referente ao dia 05/05/2010.
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As maiores diferenças entre as análises do HYCOM+NCODA e os dados do
WOCE estão relacionadas aos valores da AT, onde o HYCOM+NCODA apresentaram
valores de salinidade menores que aqueles medidos pelo WOCE. No diagrama do ponto
7,5°N – 48,5°W foi onde houve a maior diferença. Tanto o HYCOM+NCODA quanto o
WOCE apresentaram valores mais baixos de salinidade com relação ao ponto 7,5°N-30°W,
porém na estação mais próxima a descarga do rio a diferença foi cerca de uma unidade
menor que o dado do WOCE enquanto a estação mais afastada apresentou valores maiores
e menores diferenças tanto para a análise quanto para o dado. Essas diferenças podem
estar relacionadas ao fato dos dados serem diários, possibilitando um maior erro, já que o
comportamento médio na região esteve de acordo com o esperado. Já com relação à AFA,
nota-se que o HYCOM+NCODA apresenta a mesma de forma quase vestigial enquanto o
WOCE já não representa essa massa de água.
Em suma, as diferenças encontradas entre o observado do WOCE e as análises
do HYCOM+NCODA são pequenas, visto que as curvas são bem próximas e possuem
comportamento muito semelhante. Isto revela, portanto, uma confiabilidade nos dados
modelados. Dessa forma, as coordenadas isopicnais parecem estar representando bem as
características das massas d’água da região.

a)

b)

Figura 16 - Diagramas TS comparativos entre a saída do HYCOM (pontos vermelhos) e os dados do
WOCE (Pontos azuis) para as regiões 7,5°N - 48°W (a) e 7,5°N - 30°W (b) para os dias 23/04/2010 e
05/05/2010, respectivamente.
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4.4 - Caracterização das correntes
Com a finalidade de estudar a circulação do Atlântico Equatorial Oeste e validar
a estrutura e intensidade das correntes calculadas pela análise, foram avaliadas algumas
das principais correntes conhecidas nessa região, como a SNB, a CNB e a CCNE
relacionadas com outros fluxos importantes nas suas proximidades tais como CPCO e SCE.
Para tanto, foram calculados os transportes médios de volume e foram investigadas seções
meridionais (35°W e 44°W) e zonais (5°S) das velocidades para todo o período investigado
(2009 a 2012), como mostra a figura 5.

4.4.1 – Seção 5°S
Na seção 5°S, (Seção C na figura 5) foram analisadas a SNB e a CPCO. Nessa
seção, a SNB apresentou transporte médio para o período de 28,9 Sv e o transporte
mensal, representado na figura 17, teve seu valor máximo de 31 Sv em Abril e mínimo de
24,4 Sv em novembro, medidos entre a superfície e 1000 m e entre as longitudes 33,5 e
35°W. Já a CPCO apresentou valor médio de -15,7 Sv, máximo de -19,2 Sv em maio e
mínimo de -11,9 Sv em setembro, medidos entre 1500 e 4000 m (Figura 17). Tanto a SNB
quanto a CPCO apresentaram grande variabilidade sazonal quando analisado o transporte
mensal.
As figuras 18a e b mostram os perfis verticais de velocidade meridional da
análise na latitude 5°S entre as longitudes 33 – 35,5°W nos meses de transporte máximo em
abril e mínimo em novembro da SNB. As cores mais quentes na porção mais superficial
representam o fluxo para Norte da SNB com núcleo centrado entre a superfície e 200 m,
podendo alcançar profundidades de até 1000m. Já as cores mais frias representam os
fluxos para Sul da região, onde se encontra a CPCO, abaixo de 1500 m, entre as latitudes
de 33,9 e 34,7°W. É possível perceber que a CPCO se apresenta um pouco mais intensa no
mês de novembro (-18,9 Sv) do que em abril (-15,3 Sv).
Stramma et al (2005) calcularam o transporte para norte da SNB durante
Novembro e dezembro utilizando dados de ADCP e encontraram valor de 23,1 Sv. Schott et
al (2005) também investigaram o transporte em 5°S no período de 2000 à 2004 com base
em dados de ADCP e boias fundeadas e encontraram que o transporte médio para a SNB é
de 26,5 ± 3,7 Sv, e que a mesma possui um alcance profundo nessa latitude, podendo
alcançar 1000 m de profundidade enquanto a CPCO apresentou transporte médio de -25,5 ±
8,3 Sv. Rhein et al (1995) utilizaram medidas diretas de velocidade de perfiladores Pegasus
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e ADCP de 3 cruzeiros realizados entre 1990 e 1992, e encontraram em 5°S a CPCO se
deslocando próximo a costa com transporte de -19,5 ± 5,3 Sv. Segundo Silveira et al.
(1994) a SNB segue a costa do Brasil entre 11° e 5°S com seu núcleo centrado nas
profundidades 100 a 200 m.

Figura 17 - Média mensal do transporte da SNB (superior) e da CPCO (inferior) em Sverdrup (Sv) na
seção

5°S.

SNB
31.0 Sv

SNB
24.4 Sv

CPCO
-15. 3 Sv
a)

CPCO
- 18.9 Sv
b)

Figura 18 - Perfil vertical de velocidade meridional média (m/s) da seção 5°S nos meses de abril (a) e
novembro (b). Valores positivos (negativos) indicam sentido para norte (sul). A linha pontilhada
representa locais de velocidade igual a 0 m/s.
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As figuras 19 a e 19b nos mostram a análise da seção 5°S ao longo do ano em
0m e 100m de profundidade. Observa-se que a SNB apresenta sinal mais forte e mais
extenso entre maio e outubro tanto superficialmente quanto em 100 m de profundidade
(Figuras 19). Apesar de apresentar diferença em sua extensão, observa-se também que a
SNB apresenta um posicionamento bastante constante nessa latitude 5°S ao longo do ano
entre 34,5°W e 35,5°W, na superfície e entre 34,5°W e 35°W em 100 m. Esse pequeno
deslocamento para Leste da corrente na camada inferior está relacionada à presença da
plataforma continental.

a)

SNB
b)

SNB
Figura 19 - Média diária da velocidade meridional (m/s) da seção 5°S ao longo do ano na superfície
(a) e em 100 m de profundidade (b).

4.4.2 - Seção 35°W
Na seção 35°W (Seção B na figura 5) foram analisados os fluxos zonais da CNB
e sua relação com SCE. A CNB apresentou valor médio de transporte para oeste de -26,8
Sv, seu valor máximo foi de -33,8 Sv em maio e mínimo de -23,0 Sv em dezembro medidos
da superfície até 800 m entre as latitudes 1,5 e 5°S. A SCE apresentou valor médio para
leste de 10,6 Sv, máximo de 19,9 Sv em maio e mínimo de 7,9 Sv em agosto, medidos da
superfície até 300 m, entre as latitudes 2°S e 2°N. Nesta seção as correntes apresentaram
comportamento com máximos e mínimos ocorrendo em épocas semelhantes (Figura 20).
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Stramma et al (2005) calcularam o transporte nesta seção através da
combinação de dados de ADCP em dezembro de 2000, e encontraram valores de transporte
para oeste da CNB de 29,4 Sv, menor que a média anual de 32,2 Sv encontrada por Schott
et al (2003), calculado a partir de dados de ADCP de cruzeiros WOCE realizados entre 1990
e 2002, e o transporte de novembro de 1992 de 38,3 Sv (Schott et al. 1998).
Os perfis verticais das velocidades zonais da seção 35°W de maio e dezembro,
entre as Latitude 5°S – 5°N, são mostrados nas Figuras 21a e b. Na fronteira sul dos
campos, valores negativos (cores mais frias) indicam a presença da CNB que flui para
noroeste com núcleo entre 0 e 400 m de profundidade, enquanto o fluxo para leste
identificado pelos valores positivos da porção entre 2°S – 3°N representam o fluxo da SCE
com núcleo centrado entre 50 e 100 m. Ao norte de 2°N, e em níveis próximos à superfície,
está a CSE fluindo para oeste para alimentar a CNB em regiões mais próximas da costa.
A análise desses perfis verticais dos meses de máximo (maio) e mínimo
(dezembro) da CNB em 35°W (Figura 21) mostram que a SCE apresenta grande relação
com a CNB. Quando a CNB está mais forte, a SCE também está mais forte e mais
superficial, enquanto quando a CNB está mais fraca, a SCE também enfraquece e se torna
mais profunda, além de diminuir sua extensão. O fluxo para oeste da CNB alcança
profundidades de até aproximadamente 800m, apresentando extensão vertical menor que a
SNB em 5°S. Já a SCE, apresenta seu fluxo de subsuperfície localizado entre 0 e 200 m e
núcleo entre 50 e 100 m.

Figura 20 - Média mensal do transporte da CNB (superior) e da SCE (inferior) em Sverdrup (Sv) na
seção 35°W.
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CNB
- 33.8 Sv

SCE
19.9 Sv

a)

CNB
- 23.0 Sv

SCE
7.9 Sv

b)

Figura 21 – Perfil vertical da velocidade zonal média (m/s) da seção 35°W nos meses de maio (a) e
dezembro (b). Valores positivos (negativos) indicam sentido para leste (oeste). A linha pontilhada
representa locais de velocidade igual a 0 m/s
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A variação da seção superficial de 35°W ao longo do ano está representada na
Figura 22 e mostrou que a SCE variou entre 2°S e 4°N, com forte sinal entre abril e julho e
quase ausente durante o mês de agosto. Essa corrente volta a se destacar deslocada para
uma latitude mais a sul (entre 0°N e 3°S) a partir de setembro, a partir de onde retoma seu
caminho para sua posição mais boreal. Esse comportamento é semelhante ao descrito por
Fonseca (2004) para a CCNE, indicando que a SCE, mesmo não sendo uma corrente
superficial, também pode apresentar variação latitudinal devido ao deslocamento da ZCIT ao
longo do ano. Segundo Urbano (2004), a posição do núcleo da SCE ocupa regiões ao norte
e ao sul do equador ao longo do ano, apresentando velocidades entre 80 e 100 m/s. Uma
pequena porção da CCNE pode ser vista a partir da segunda metade do ano entre 3°N e
5°N (Figura 22), corroborando com o encontrado pelo mesmo autor relacionado ao período
que a mesma está mais a sul.

CCNE
SCE

CNB
Figura 22 - Média diária superficial da velocidade zonal (m/s) em 35°W ao longo do ano.
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4.4.3- Seção 44°W
A oeste de 35°W, a CNB segue na direção noroeste ao longo da costa do Brasil.
A CNB e a CCNE foram analisadas na seção 44°W (Seção A mostrada na figura 5). Assim
como a CCNE, a CNB também apresenta um ciclo sazonal bem marcado em função da
migração da ZCIT e das mudanças associadas ao rotacional do vento (Fonseca et al.,
2004). Entretanto, de acordo com Johns et al. (1998), uma porção significativa do seu
transporte também é explicado pela componente termohalina.
Nesta seção a CNB apresentou transporte zonal médio de -22,8 Sv, máximo de 34,7 Sv em novembro e mínimo de -19,5 Sv em abril medidos da superfície até 1000 m
entre 0 e 3°N. Já a CCNE apresentou valor médio de 9,7 Sv, máximo de 20,4 Sv em
setembro e mínimo de 3,3 Sv em março, medidos entre as profundidades de 0 a 200 m. Tal
comportamento da CCNE, mostrado da figura 23, se apresentou de acordo com o
encontrado por Fonseca et al (2004) na figura 24, na qual a corrente aumenta no segundo
semestre do ano, quando a ZCIT está variando da sua posição mais Boreal para posições
mais austrais e quando o rotacional do estresse do vento está enfraquecendo na região,
favorecendo a formação dos sistemas de contracorrentes. Os mesmos autores identificaram
a variabilidade do transporte da CCNE como sendo entre 6 e 12 Sv, enquanto que Urbano
et al. (2006) estimaram com base em dados de ADCP o valor de 11,3 Sv como seu
transporte médio, o qual pode atingir máximos de até 24,1 Sv.

Figura 23 - Média mensal do transporte da CNB (superior) e da CCNE (inferior) em Sverdrup (Sv) na
seção 44°W.
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Figura 24 - (a) - Série temporal da localização mais boreal da RCNB. As linhas horizontais são os
valores médios para os períodos 1993-1997 e 1998-1999, (b) Anomalias mensais da posição mais
boreal da RCNB relativa ao ciclo climatológico anual de 1993-2000, (c) série temporal da localização
da CCNE (linha espessa) e o transporte da CCNE (linha fina), (d/e) anomalias mensais da localização
e transporte da CCNE, respectivamente, (f) série temporal da localização da ZCIT, (g) série de tempo
do Rotacional do Estresse do Vento (REV) no Atlântico Tropical: Máximo positivo VER (linha fina),
máximo negativo (linha pontilhada) e a diferença entre eles (linha espessa) e (h) anomalia mensal na
diferença entre máximo REV positivo e máximo REV negativo (Adaptado de Fonseca et al. 2004).
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Como já foi dito, a ASM das análises apresentaram grandes discrepâncias com
relação aos dados do AVISO. Dessa forma, já que a variação da ASM é causada pelos
fluxos superficiais da região, era de se esperar que os resultados das análises não fossem
condizentes com outros resultados de transporte. Mesmo assim, o transporte da CCNE não
apresentou diferenças tão marcantes com relação aos transportes calculados por Urbano et
al (2006) e Fonseca et al (2004).
Os perfis verticais de velocidades zonais de 44°W entre o equador e 10°N, nos
meses de novembro e abril, estão representados nas Figuras 25 a e b, respectivamente. É
possível identificar o fluxo da CNB na porção superficial mais a sul do gráfico, com valores
negativos de velocidade. O fluxo da CCNE se apresentou bem representado pelos valores
positivos de velocidade entre 4 – 8°N durante o mês de novembro, porém no mês de abril a
corrente apresentou fluxo com direção contrária para oeste, devido ao já mencionado ciclo
anual de deslocamento da ZCIT e tensão superficial do vento neste período. Porém, o fluxo
de subsuperfície da corrente se mantém durante o mês de abril e é chamado de SNE.
Segundo Urbano (2005), existem duas fases distintas no comportamento das
CCNE e SNE. Durante o período de inverno boreal, os núcleos das correntes estão
separados por uma distância mínima de quatro graus de latitude, já no período de verão
boreal, as duas correntes estão bem próximas, ligando diretamente um fluxo ao outro.
Urbano (2005) investigou o perfil de velocidades nessa seção com base em dados de
perfiladores Pegasus e encontrou que, para janeiro de 1990, a SNE estava centrada em
3,2°N e a CCNE encontrou-se deslocada para norte, com seu núcleo posicionado além de
8°N. Enquanto para janeiro de 1991, a CCNE esteve centrada em 6,8°N.
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CCNE
17.55 Sv

CNB
-34.68 Sv

a)

CNB
-19,48 Sv

SNE
3,34 Sv

b)

Figura 25 - Perfil vertical de velocidade zonal média (m/s) em 44°W nos meses de novembro (a) e
abril (b). Valores positivos (negativos) indicam sentido para leste (oeste)
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A região ainda é caracterizada por variabilidades altamente energéticas, com
período de 30-60 dias, que são o gatilho para a formação dos vórtices que se desprendem
da retroflexão (MA, 1996; JOCHUM, MALANOTTE-RIZZOLI, 2003). A análise espectral da
CCNE (Figura 26) nesta seção foi feita para avaliar variabilidade da região da retroflexão,
que será mais bem discutida no próximo tópico. Foram encontrados picos de alta energia
em 132,4, 64,4 e 27,5 dias. As duas últimas parecem estar relacionadas com a formação de
vórtices, como descrito anteriormente, enquanto que a de 132,4 dias pode estar relacionada
às variações sazonais da corrente.

Figura 26 - Análise espectral da média diária da CCNE de 2009 a 2012 na seção 44°W.

A variabilidade da média diária da seção 44°W superficial da seção, apresentada
da figura 27 abaixo, mostra que o fluxo da CCNE, representado pela coloração mais quente,
varia latitudinalmente ao longo do ano de forma bastante marcada. A CCNE alcança
posicionamento mais austral no mês de maio (entre 2 – 3°N), logo após passar um período
onde quase não há fluxo da corrente, e posicionamento mais boreal no mês de Janeiro
(entre 7 - 8°N), coincidindo com os resultados encontrados por Fonseca (2004) mostrados
na Figura 24c e com o ciclo anual da ZCIT.
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CCNE
CNB
Figura 27 - Variação da média diária de velocidade zonal (m/s) ao longo da seção 44°W.
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4.5 – Retroflexão da CNB
Como dito anteriormente, a SNB e a CNB são importantes fontes de massa para
correntes zonais próximas ao equador, tais como CCNE e SCE, e as retroflexões da CNB
possuem comportamento intermitente. As imagens dos campos superficiais médios de
velocidades do HYCOM+NCODA durante as 4 estações do ano (Figura 28) mostraram que
existe um estreito contato entre a CNB e a CCNE, com recirculação da primeira na segunda
entre 46°W e 54°W. Isto sugere que, de fato, existe contribuição da CNB para a formação da
CCNE. Essas correntes são alimentadas pela retroflexão em vários períodos, latitudes e
profundidades ao longo da borda oeste (SCHOTT et al, 1995; BOURLES et al, 1999).
O sinal superficial mais forte, indicando a presença de uma forte corrente que flui
para noroeste, começa a aparecer em aproximadamente 5°S, quando a SNB é alimentada
superficialmente pelo ramo central da CSE e perde sua característica de subcorrente,
passando a possuir um forte fluxo superficial chamado de CNB. Esse fluxo segue
bordejando a costa brasileira até aproximadamente 4°N, onde parte do fluxo retroflete para
formar a CCNE e outra parte continua seguindo para noroeste em direção ao Atlântico
Central levando águas quentes equatoriais.
A RCNB apresenta comportamento bastante intermitente semelhante ao descrito
por Fonseca et al (2004), sendo mais intensa nos meses de inverno e primavera, bastante
enfraquecida durante o verão e praticamente ausente durante o outono, fazendo com que
grande parte da CNB siga para noroeste nesse período. A RCNB é caracterizada por um
aumento no nível de água local, que torna a geostrofia parte das correntes, visualizado nos
campos de ASM do HYCOM+NCODA e do AVISO (Figura 11).
Outra feição extremamente variável na superfície e com ciclo sazonal bem
marcado é a CCNE (Urbano et al., 2006). De acordo com Fonseca et al. (2004), a sua
circulação na superfície é controlada pela posição da ZCIT. A CCNE se apresentou bem
marcada nos meses de primavera e praticamente ausente do outono, confirmando o forte
ciclo sazonal associado à variabilidade da ZCIT. Como já foi dito anteriormente, na primeira
metade do ano, a CCNE encontra-se enfraquecida devido à posição mais austral da ZCIT e
à relaxação dos ventos alísios, fazendo com que o fluxo para leste da corrente também se
apresente enfraquecido ou ausente no outono (Figura 28d). Já durante o segundo semestre
do ano, a ZCIT se desloca para sua posição mais boreal, adentrando a região da CCNE e
intensificando o fluxo para leste da corrente. Masson e Delecluse (2001) descrevem que
durante o inverno austral as correntes locais são aceleradas pelos ventos alísios, mais fortes
nessa época.
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De acordo com Silveira et al. (1999), o comportamento de uma corrente de
contorno oeste ao se separar da costa é meandrar e/ou comportar-se como uma onda de
Rossby. No caso da CNB, como a linha de costa forma um ângulo obtuso com o norte,
assim como há uma assimetria no transporte das correntes convergentes, esta corrente
forma uma retroflexão com um meandro da ordem de 700 km (Silveira et al., 1999). É
possível observar esses meandros causados pela retroflexão, principalmente durante o
inverno nas imagens de superfície e subsuperfície (Figura 28a e 29a), ao longo do
deslocamento da CCNE para leste entre 4 – 8°N.
Observa-se também a presença de duas retroflexões bem definidas. Uma em
aproximadamente 44°W e outra alcançando 50°W. Goes et al (2005) estudaram a região da
borda oeste do Atlântico equatorial e definiram a retroflexão entre 41 e 44°W como sendo a
que dá origem a SCE. A SCE se mostrou mais evidente em subsuperfície (50 m) durante o
outono (Figura 29d), enquanto na primavera e no verão (Figuras 29b e 29c), a SCE se
apresentou bastante enfraquecida. Já a retroflexão de 50°W corresponde à formação da
CCNE.
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a)

b)

Figura 28 - Campo superficial de velocidade onde as setas indicam a direção e a cor indica a
intensidade das velocidades (m/s) de a) inverno, b) primavera, c) verão e d) outono.
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c)

d)

Figura 28 - Campo superficial de velocidade onde as setas indicam a direção e a cor indica a
intensidade das velocidades (m/s) de a) inverno, b) primavera, c) verão e d) outono.
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a)

b)

Figura 29 - Campo de velocidade de subsuperfície (50m) onde as setas indicam a direção e a cor
indica a intensidade das velocidades (m/s) de a) inverno, b) primavera, c) verão e d) outono.
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c)

d)

Figura 29 - Campo de velocidade de subsuperfície (50m) onde as setas indicam a direção e a cor
indica a intensidade das velocidades (m/s) de a) inverno, b) primavera, c) verão e d) outono.
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5 – Conclusão
Uma avaliação sobre a estrutura da circulação oceânica do Atlântico equatorial
oeste foi realizada com base no sistema HYCOM+NCODA entre os anos de 2009 e 2012.
Os resultados das análises foram comparados com dados de satélite, de cruzeiros (WOCE),
de boias fundeadas (PIRATA) e resultados de bibliografias anteriores. Foi verificado que os
experimentos do HYCOM+NCODA utilizados neste trabalho, de um modo geral, se
apresentaram como uma boa representação do comportamento geral e variabilidade das
correntes superficiais e de subsuperfície e da estrutura vertical de massas de água na borda
oeste do Atlântico Equatorial.
O campo de TSM se apresentou próximo do real, representando bem as
variações sazonais e as principais feições da região, como a advecção de águas quentes
pela CCNE em direção à borda leste do domínio. As principais diferenças entre a TSM
resultante da análise e a medida pelo satélite OSTIA, presentes na plataforma continental,
estão associadas à batimetria utilizada no modelo que inclui uma região muito rasa onde
sinais positivos fortes de TSM ocorrem. Desta forma, sugere-se que essa batimetria mais
rasa pode afetar a conversão de coordenadas hibridas do modelo. A correção desses sinais
pode ser feita realizando uma correção na batimetria nesses locais. O campo de ASM da
análise também conseguiu representar as principais elevações da região, tal como o
aumento da superfície do mar causado pela retroflexão da CNB entre 4°N e 10°N. Porém
esses valores se mostraram superestimados quando comparados com os dados do satélite
AVISO, o que pode ter causado um aumento na intensidade das correntes geostróficas
relacionadas. Além da região da retroflexão, observou-se também que a análise apontou
ASM’s superiores a 40 cm da zona da descarga do rio Amazonas.
A estrutura vertical de temperatura mostrou-se bem representada na análise, já
que não apresentou nenhuma diferença significativa com relação aos dados medidos das
boias do projeto PIRATA, identificando, inclusive, as variações meridionais de profundidade
da camada de mistura. Enquanto a salinidade superficial da análise apresentou maiores
diferenças com relação aos dados das boias do projeto PIRATA chegando a até 2,5 na
estação 4 (8°N-38°W).
Com relação às propriedades termohalinas, o presente trabalho demonstrou,
através de comparações com dados de CTD de cruzeiros do WOCE, que o
HYCOM+NCODA conseguiu uma boa representação das características de temperatura e
salinidade de cada massa de água ao longo da coluna de água. Foram encontradas a AT
superficial com altas temperaturas e baixa salinidade, seguida pela ACAS com grande
variação de temperatura e salinidade, formando uma linha quase reta no diagrama TS, a
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AIA, marcada por um pico de baixa salinidade, e as massas de água mais profundas que
são as APAN e AFA. Esta última se apresentando de forma quase vestigial pela análise e
ausente nos dados coletados do WOCE.
As maiores diferenças entre os diagramas TS da análise e dos dados estiveram
relacionadas a variações superficiais de salinidade da AT, na qual a análise apresentou
salinidades menores do que o medido no período analisado. Este fato pode estar
relacionado às variações dos caminhos de dispersão da pluma do rio Amazonas ao longo do
ano, levando águas com baixa salinidade para noroeste até regiões próximas ao Caribe pela
CNB e para leste através da retroflexão da CNB e, consequente, formação da CCNE por
centenas de quilômetros. Segundo Masson e Delecluse (2001), o rio Amazonas possui o
maior fluxo de água doce do mundo, 0,2 Sv, e é responsável por uma grande parte da baixa
Salinidade superficial na porção oeste do oceano Atlântico tropical. Como as comparações
são relacionadas há dias específicos, sugere-se que a análise possa estar com alguma
defasagem de tempo para transporte dessas águas menos salinas com relação ao medido.
Tais desvios de salinidade superficiais encontrados tanto nas comparações com as boias
PIRATA quanto com os dados dos cruzeiros WOCE indicam que faz-se necessário uma
melhor avaliação dos dados de entrada da vazão do rio na região.
A análise dos perfis verticais de velocidade nos permitiu aguçar a compreensão
da dinâmica oceânica vertical da SNB, CNB e CCNE em três seções zonais e meridionais.
Em 5°S, observamos o ramo meridional SNB, já com forte sinal superficial da CNB fluindo
para norte com transporte médio de 28,9 Sv, com grande variação interanual e fluindo desde
a superfície até 1000 m de profundidade. Na seção 35°W, a CNB apresentou transporte
médio um pouco mais baixo de 26,8 Sv, fluindo até profundidades de 800 m e com um ciclo
anual bem marcado com transportes máximos no primeiro semestre do ano e mínimos no
segundo semestre, semelhante ao comportamento da SCE.
Os mapas horizontais de velocidade refletiram a dinâmica das correntes durante
as estações do ano. A CCNE se mostrou bastante variável, com fluxo superficial forte nos
períodos de Inverno e primavera, enquanto no verão e outono se apresentou bastante
enfraquecida chegando até a desaparecer. Sua sazonalidade se mostrou bem relacionada
com os campos de ventos superficiais e posicionamento da ZCIT, na qual quando a ZCIT
está subindo para sua posição mais boreal, a CCNE se intensifica e também atinge sua
posição mais ao norte. Já quando a ZCIT atinge sua posição mais austral, a CCNE se
enfraquece, chegando até a inverter seu fluxo.
Em geral, os resultados da análise representaram uma ferramenta útil para o
entendimento do comportamento geral da circulação na região. As principais correntes
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foram identificadas com transportes semelhantes aos encontrados por bibliografias
anteriores e seus padrões no sistema de circulação do Atlântico Equatorial (Como mostrado
na Figura 2) e variações sazonais foram identificadas de forma satisfatória. Os resultados
também nos mostraram que para que os dados simulados sejam mais precisos, fazem-se
necessárias algumas melhorias. A batimetria da plataforma continental precisa ser corrigida
para evitar os sinais capturados nos campos de TSM nessa rodada. A ASM precisa ser
melhor avaliada, talvez com maior assimilação de dados para a região, a fim de diminuir os
fortes gradientes mostrados pelas análises do HYCOM+NCODA e, por fim, melhorias na
forma de entrada do fluxo do rio Amazonas poderiam diminuir as diferenças de salinidade
superficial encontradas entre a análise e os dados medidos.
Os resultados encontrados no presente trabalho podem servir de base para
comparação com resultados de trabalhos posteriores. Além disso, o fato das análises do
HYCOM+NCODA se mostrarem como uma boa representação da circulação permite que
elas sejam utilizadas como condição de contorno lateral em modelos regionais, que poderá
representar um estudo mais detalhado da região. Sugere-se que além dos transportes de
volume, sejam calculados também os transportes de calor dos fluxos da região, para um
melhor
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