
XI Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite

VALIDAÇÃO DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO NA
CONFLUÊNCIA BRASIL-MALVINAS

Delcourt,F.T.1; Mogollón, R.1, Calil, P.H.R. 1

¹Universidade Federal do Rio Grande – Laboratório de Dinâmica e Modelagem Oceânica –
FURG/DinaMO

Av. Itália, km 8 – Campus Carreiros, Rio Grande – RS CEP 28930-000
flaviadelcourt@furg.br

RESUMO

A partir da Comissão Oceano Sul, realizada pelo Navio Hidro-Oceanográfico Cruzeiro
do Sul da Marinha do Brasil, foi possível validar produtos de satélite dos parâmetros físicos
pelas observações obtidas in situ. Observou-se alta correlação entre as composições referentes
à temperatura de superfície do mar e os dados similares obtidos pelo CTD. Assim como os
produtos relativos à direção e velocidade do vento, os quais foram validados pela estação
meteorológica a bordo do navio.
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INTRODUÇÃO

A região  da  Confluência  Brasil-Malvinas  apresenta  padrões  de  variabilidade  que
dependem da sazonalidade das correntes que a alimenta (Bava et al., 2002). A Corrente das
Malvinas, por exemplo, sofre fortes alterações espaciais entre a primavera e o inverno austral
(Maamaatuaiahutapu  et  al.  1994),  enquanto  a  Corrente  do  Brasil  estaria  relacionada  à
intensidade  dos  ventos  na  região  (Garzoli,  1993).  Outros  estudos  (Venegas  et  al.,  1996;
Saraceno  et  al.,  2004)  também  sugeriram  que  a  variabilidade  entre  o  sistema
oceano/atmosfera,  inferindo à pressão atmosférica e  à  temperatura do oceano pode forçar
flutuações na estrutura de circulação do Oceano Atlântico Sul (OAS).

Atualmente  a  utilização  do  sensoriamento  remoto  é  considerada  uma  importante
ferramenta para a quantificação dos parâmetros físicos em águas superficiais (Provost et al.,
1992;  Rivas,  2010).  Muitos  esforços  são feitos  para confirmar  a  consistência  do uso dos
produtos de satélites em oceanografia, mas  apesar da ampla gama de sensores disponíveis,
alguns estudos seguem sendo realizados exclusivamente a partir de dados obtidos in situ. Da
mesma forma, algumas regiões do oceano ainda apresentam escassas observações, uma vez
que  o  acesso  é  limitado  e  custoso.  Não  por  isso  as  análises  destas  regiões  são  menos
importantes, no entanto o uso do sensoriamento remoto passa a ser essencial.

Com a intenção de aproveitar a obtenção de observações in situ na zona da Confluência
Brasil-Malvinas,  considerada  a  mais  energética  do  OAS (Provost  et  al.,  1992;   Delcourt,
2012),  propõe-se a  validação dos  produtos  de  velocidade  do vento  (VSM) e  temperatura
superficial do  mar (TSM) obtidos pelos sensores de satélites disponíveis para esta área.

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo validar as observações in situ obtidas através da
Comissão  Oceano  Sul,  realizada  pelo  Navio  Hidro-Oceanográfico  Cruzeiro  do  Sul
(NHOc_CS) da Marinha do Brasil, por produtos remotos de temperatura de superfície do mar
e velocidade do vento.
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METODOLOGIA

Durante os  meses  de abril  e  maio de 2015,  foi  realizada  pela  Marinha do Brasil  a
Comissão  Oceano  Sul,  com a  proposta  de  coletar  dados  em  45  estações  oceanográficas
distribuídas ao longo das coordenadas 30°-38°S/30°-40°W, representando as proximidades de
uma das regiões remotas mais turbulentas do oceano, a Confluência Brasil-Malvinas (Fig.1).
Propõe-se a análise de alguns dos dados obtidos na Comissão Oceano Sul em conjunto com
produtos  de  satélites  que medem parâmetros  físicos  similares.  Assim,  foram consideradas
medições  in situ do CTD e da estação meteorológica a bordo, tais como a temperatura de
superfície do mar (TSM) e direção e intensidade do vento real (VSM). A base de dados a ser
validada  consiste  em  produtos  de  TSM  e  VSM  remotos  provenientes  das  missões
MODIS/AQUA e ASCAT, respectivamente.

Figura 1: Pontos representam as estações oceanográficas da área de estudo compreendida pelo
NHOc_CS; o campo de TSM é uma média mensal estimada por satélite.

A validação foi  realizada  em duas  etapas;  com o objetivo de formar  uma grade de
observação compatível com as variáveis observadas  in situ, primeiramente aplicou-se uma
correlação  ponto  a  ponto  entre  os  dados  in  situ e  satelitais  (totalizando  as  45  estações),
respeitando as coordenadas geográficas, datas e horas das medições a bordo. Posteriormente,
foram analisados os transectos meridionais, em cada longitude (de 30º a 40ºW a cada 2.5º),
em ambos conjuntos de dados. Os produtos de TSM e VSM apresentam-se no formato diário,
com 4km e 25 km de resolução, respectivamente. Para evitar a inclusão de dados espúrios
provenientes da cobertura de nuvens, considerou-se a composição de três dias para a TSM. Já
os produtos de VSM foram obtidos diariamente, aproximando à medição de hora em hora,
feita pela estação meteorológica. 

RESULTADOS

A validação foi realizada separadamente em ambas as variáveis observadas, a partir da
correlação dos  produtos  de satélites  com os  respectivos  dados  in  situ.  A relação entre  as
observações dos parâmetros físicos é demonstrada nas figuras 2 (para a TSM) e 3 (para o
VSM) na região analisada. Observa-se um alto coeficiente de correlação entre os pontos das
grades  in situ  e remotas nas duas variáveis. A distribuição dos dados foi demonstrada em
forma de contorno preenchido tanto na grade de Sensoriamento Remoto (SR), quanto na in
situ (Fig. 2 e 3). Alguns valores de TSM e VSM presentes na grade  in situ distinguem dos
observados no SR, devido às diferenças nas observações do satélite, que apresentam resolução
espacial menor do que  in situ. Apesar desta diferença, é possível notar o padrão latitudinal
presente na TSM, assim como as regiões de VSM mais intensificadas. Seguindo a literatura
(Saraceno et al., 2004, Acha et al., 2015), esta é uma região com alta presença de frentes, as
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quais podem ser facilmente diferenciadas em uma análise de campos interpolados. Na TSM
alguns pixels permaneceram mascarados por dados espúrios devido à presença contínua de
nuvens, mesmo na composição de três dias. Estas observações foram então descartadas da
análise, já que a pretensão era considerar apenas os valores mais próximos dos reais possíveis.

Figura 2: Transectos meridionais de TSM em cada ponto de longitude; contornos preenchidos
representando dados remotos (SR) e in situ.

Figura 3: Transectos meridionais de VSM em cada ponto de longitude; contornos preenchidos
representando dados remotos (SR) e in situ.
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CONCLUSÕES

Este trabalho propõe uma validação ponto a ponto dos dados remotos de temperatura e
vento de superfície do mar, utilizando as mesmas variáveis obtidas in situ na região próxima à
Confluência Brasil-Malvinas, através da Comissão Sul realizada pela Marinha do Brasil. As
análises  mostraram  alta  correlação  entre  os  parâmetros  físicos  analisados.  O  método  foi
considerado óptimo quanto à validação linear  dos valores obtidos.  Assim, a realização de
estudos provenientes de produtos de sensoriamento remoto, não é apenas considerada válida,
mas também relevantes  quanto à  observação do oceano em regiões tão remotas  quanto a
estudada. A partir deste estudo, pretende-se realizar a detecção de frentes e sua influência na
região.
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