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Motivação

• https://youtu.be/13WXQ9oiA4o

https://youtu.be/13WXQ9oiA4o


Motivação

Constatação de  que os movimentos 
quase-inerciais respondem por 
expressiva variabilidade das correntes 
na quebra da plataforma 

Heuristicamente: são emitidos 
pelo oceano quando perturbado 
de sua condição de equilíbrio 
(geostrofia).



Maior capacidade de 
observação do processo

FONTE: Assireu et al. (2017)



Motivação



Importância
- Correspondentes flutuações das isotermas 
pode chegar a 60 m com propagação de fase 
~ 140 m/dia (Mihanovic et al. 2016)

- Metade da energia cinética do oceano é 
associada a faixa inercial (Alford et al. 2012).

- Substancial fração da energia quase-inercial é 
transferida desde a camada de mistura  até 
800m de profundidade (Alford et al. 2012).

-  Correntes geradas pelo vento foram entre 8 e 
12 vezes mais intensas próximas a latitude 
crítica na costa oeste dos EUA (Kim & 
Crawford, 2014).



Estado da Arte

Deriva leeway (a relação entre a velocidade da 
corrente e a velocidade do vento: que pode ter 
valores entre 3 e 5% de acordo com Drivdal et al., 
(2014) e 2,3% de acordo com Rohrs e Christensen 
(2015). 

O ângulo de deflexão entre o vento e o 
movimento da corrente superficial (pioneiro - 
Ekman (1905) em que o ângulo de deflexão foi 
de 45°). Resultados recentes: 45° e 90° 
(Gonella, 1972), 10° e 40° (Weber, 1983; 
Ardhuin et al., 2009), 17° e 20° (Poulain et al, 
2009) e 64° (Rohrs e Christensen, 2015), 



DADOS
Global Drifter Program 
(GDP 
http://www.aoml.noaa.
gov/phod/dac)

Projetos PROOCEANO-
DERIVADORES 
http://prooceano.com.
br

 Dados de direção e intensidade do vento ERA5 do ECMWF 
(European Centre for Medium-Range Weather) e das 03 
estações de observação indicadas na figura



LIDAR - Balneário Arroio do 
Silva-SC  - ~29˚S



BOOA



Métodos



Métodos
A coerência mede a aderência direcional entre a 

velocidade do vento e do derivador (em fase):

 

A admitância mede a relação entre a velocidade do 
derivador em resposta a velocidade do vento:

 

onde  é o espectro rotacional do vento 



Métodos



Resultados – ERA-5 x observação



Resultados – ERA-5 x observações



Resultados – deriva leeway



Resultados – ERA-5 x observação



Espectro rotacional cruzado Vento x 
corrente



Espectro rotacional cruzado Vento x 
corrente



Espectro rotacional cruzado Vento x 
corrente



Espectro rotacional cruzado Vento x 
corrente



Conclusões
- Dados de vento do ERA-5 apresentaram 
bom ajuste com os dados medidos 
(correlação acima de 0,7 e VIES na direção 
abaixo de 7°.

- Os resultados indicam que, na ausência de 
dados observados, o ERA-5 constitui-se em 
alternativa razoável

-Deriva devido ao vento (leeway) foi de 
2,1% (dependente da direção relativa entre 
o vento e o escoamento básico ).



Conclusões

- O ângulo de deflexão entre o vento e 
o movimento da corrente superficial 
variou entre 24 ° e 63 ° à esquerda do 
vento.

- Os termos de coerência e admitância 
indicaram que a amplitude do 
movimento dos derivadores responde 
fortemente ao vento na escala inercial 
mas que a direção dos movimentos 
está mais acoplada ao vento em 
escala supra-inerciais.  .
 



Obrigado pela atenção!!!
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