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RESUMO 

 

 O impacto do sistema de assimilação de dados da REMO (RODAS) foi avaliado 
neste trabalho. O RODAS assimila dados de temperatura da superfície do mar (TSM), 
perfis de temperatura e salinidade do Argo e anomalia da altura da superfície do mar 
(AASM). Foram comparadas duas rodadas, uma sem assimilação (CONTROL) e outra 
com assimilação (RODAS), com o modelo Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM) 
de 01/01/2010 à 31/12/2013. Verificou-se reduções de 25% e 17% do erro da 
temperatura e salinidade, respectivamente, de subsuperfície e de 40% na TSM, enquanto 
que a correlação de SLA aumentou em 88%. A Bifurcação da Corrente Sul Equatorial 
(BiCSE) migrou para o norte, de 15-16oS (CONTROL) para 12-13oS (RODAS). 
Melhorias significativas foram observadas também na Confluência Brasil-Malvinas 
(CBM), bem como nos vórtices ao largo da costa brasileira. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Modelos oceânicos podem ser empregados como ferramentas para estudos de 
processos físicos como correntes marítimas, ressurgência e vórtices. Entretanto os 
modelos numéricos produzem previsões com erros devido à limitações em sua 
parametrização física, resolução espacial, condições de contorno, forçantes atmosféricas 
e condição inicial (Chassignet et al., 2009). Desta forma, os métodos de assimilação de 
dados (MADs) são empregados na construção da condição inicial do modelo para se 
produzir previsões mais acuradas. Estes combinam de forma ótima ou sub-ótima, em 
um sentido matemático, campos de modelos com dados observados e produzem novos 
campos, as análises, com erros menores que os dos modelos (Daley, 1991; Kalnay, 
2003). Estas análises são utilizadas como condição inicial produzindo previsões mais 
acuradas e permitindo o estudo de processos oceanográficos. 
 No Brasil, os primeiros esforços para se produzir previsões oceânicas com 
assimilação de dados são conduzidos pela Rede de Modelagem e Observação 
Oceanográfica (REMO) (Lima & Tanajura, 2013). Esta é  composta atualmente por 
pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Federal do 



Rio de Janeiro (UFRJ), do Centro de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil 
(CHM) e do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello da Petrobras 
(CENPES). O presente trabalho contribuiu com a REMO para a construção de um 
sistema de assimilação de dados empregando o modelo Hybrid Coordinate Ocean 

Model (HYCOM) e uma variação do  método OI, o ensemble OI (EnOI). Este sistema é 
conhecido intercionalmente como Remo Ocean Data Assimilation System (RODAS). 
(Mignac et al., 2015). 
 
OBJETIVOS 
 
 Este trabalho teve por objetivo implantar um sistema de assimilação 
multivariada no HCYOM, e a avaliação do impacto deste na qualidade da simulação de 
24, 48 e 72 h do modelo sobre a METAREA V (36oS até 7oN e de 20oW até a costa do 
Brasil, excluídas as áreas de soberania de países vizinhos). Especificamente avaliou-se 
objetivamente o impacto na temperatura da superfície do mar (TSM), na anomalia da 
altura da superfície do mar (AASM) e na estrutura termohalina de subsuperfície. 
Verificou-se, também, o impacto na circulação de larga escala da Corrente do Brasil 
(CB) e da Confluência Brasil-Malvinas (CBM), e nos vórtices de Cabo Frio e São 
Tomé. 
 
METODOLOGIA 
 
 O modelo numérico empregado foi o HYCOM que possui coordenadas verticais 
híbridas, assumindo coordenada isopicnal em regiões de oceano profundo, coordenada 
sigma em regiões costeiras rasas e coordenada fixa z para melhor representar a camada 
de mistura do oceano. A grade numérica foi configurada com resolução horizontal de 
1/12o, abrangendo o domínio de 45oS - 10oN, 18oW - 67oW, e 21 camadas verticais. 
Esta grade recebeu condições de contorno lateral do HYCOM de resolução espacial de 
1/4o, cujo domínio é de 78oS até 50oN e de 98oW até 20oE, excluindo o Mar 
Mediterrâneo e o Oceano Pacífico. Ambas grades foram forçadas com campos 
atmosféricos sinóticos ( a cada 6 horas) do Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) 
com resolução de aproximadamente 1/4o. 
 O modelo foi inicializado em 01/01/1995 a partir de uma rodada climatológica   
interpolada da grade de 1/4o para a de 1/12o e integrado com forçantes datadas até 
31/12/2001. A partir desta condição inicial foram feitos dois experimentos, um sem 
assimilação (CONTROLE) e outro com assimilação (RODAS) até 31/12/2013. O 
experimento com assimilação recebeu condições de contorno assimiladas. O período a 
ser avaliado neste trabalho serão os últimos quatro anos, 01/01/2010 à 31/12/2013. 
 No RODAS são assimilados (i) TSM derivada das análises do Operational Sea 

Surface Temperature and Sea Ice Analysis (OSTIA); (ii) perfis de temperatura (T) e 
salinidade (S) provenientes do sistema Argo e a linha de XBT AX97; e (iii) AASM 
provenientes de campos gridados do Validation et Interpretation dês données 

des Satellites Océanographique (AVISO). A assimilação é feita a cada três dias 
seqüencialmente a cada três horas em 00 (TSM), 03 (Argo e AXBT) e 06 (ASSM) 
UTC. 
 
RESULTADOS 
 
 A assimilação de dados foi capaz de melhorar substancialmente a simulação das 
variáveis diretamente assimiladas. O erro da temperatura e salinidade de subsuperfície 



foi reduzido em 25% e 17% em praticamente toda a coluna d'água, com maior impacto 
nos primeiros 250 m (não mostrado). Para a TSM, a redução foi significativa em todo o 
domínio, 40%, inclusive na região da CBM onde teve redução de 50% (não mostrado). 
Para a AASM avaliou-se a correlação desta com a AASM do AVISO verificando-se um 
aumento de 0.33 (CONTROL) para 0.62 (RODAS), representando um aumento de 88% 
na correlação (não mostrado). 
 Estas melhorias impactaram de forma positiva na circulação de larga escala do 
modelo, como por exemplo na Bifurcação da Corrente Sul Equatorial (BiCSE) que dá 
origem à Corrente Norte do Brasil (CNB) e a CB (Fig. 1). Com base na Figura 1 (média 
dos quatro anos) é possível identificar a BiCSE ocorrendo em aproximadamente 15-
16oS para o CONTROL enquanto que o RODAS a posiciona em 12-13oS em 
concordância com o OSCAR. Ainda, o RODAS está em acordo com as referências de 
10-14oS (Rodrigues et al., 2007) e de 8-13oS (Silva et al., 2009) considerando a 
variabilidade inter-anual. Na região CBM verifica-se que o CONTROL não foi capaz de 
representar a CBM posicionando dois vórtices estacionários (Fig. 2). Já o RODAS foi 
capaz de corrigir totalmente este padrão se aproximando bastante da referência, neste 
caso o OSCAR. 

 
Figura 1: Campos de velocidade com os vetores representando a velocidade resultante e as cores 
representando a intensidade da componente meridional da velocidade. Média de 01/01/2010 à 
31/12/2013. 

 
Figura 2: Campos de velocidade resultante. Média de 01/01/2010 à 31/12/2013. 
 Observou-se também melhorias nos vórtices ao largo da costa brasileira em 
geral. Como exemplo, a Figura 3 mostra a presença do vórtice ciclônico de Cabo Frio 
no dia 27/08/2010 no campo de ASM do AVISO. O CONTROL captura uma vórtice na 
mesma região porém em sentido oposto, enquanto que o RODAS foi capaz de 
reproduzir um vórtice bem mais próximo do AVISO. Verificou-se ainda uma melhor 
datação dos vórtices por parte do RODAS, como um caso específico do vórtice de São 
Tomé que ocorreu em abril de 2011 (não mostrado). Neste caso, o RODAS e o 
CONTROL foram capaz de reproduzir o vórtice, mas sua formação ocorreu antes do 
verificado no AVISO para o CONTROL. 

 
Figura 3: Campo de ASM para o dia 27/08/2010. 



CONCLUSÕES 
 
 O impacto do RODAS sobre a METAREA V com o HYCOM foi avaliado no 
período de 01/01/2010 à 31/12/2013, comparando com uma rodada sem assimilação 
(CONTROL). O RODAS assimila TSM do OSTIA, perfis verticais de temperatura e 
salinidade do Argo e AASM do AVISO. Para a estrutura termohalina verificou-se 
redução do erro de 25% e 17% para temperatura e salinidade, respectivamente, em 
relação ao Argo. Para a TSM a redução foi de 40% e para a AASM observou-se um 
aumento de 88% na correlação com o AVISO. A circulação de larga escala do modelo 
também foi impactada positivamente com a BiCSE migrando de 15-16oS para 12-13oS e 
a região da CBM estando bem melhor caracterizada pelo RODAS enquanto que o 
CONTROL possui dois vórtices estacionários nessa região. Os vórtices de Cabo Frio e 
São Tomé também apresentaram melhoras espaciais e temporais em relação ao AVISO. 
Portanto, o RODAS está bem implementado para a METAREA V e melhorando 
substancialmente a simulação do HYCOM. 
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