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Bifurcação da Corrente Sul Equatorial (BiCSE)
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                  15/07/2009 - 22/07/2009

Interações físico-biológicas na região?

Dados: ADT - AVISO.                                       Dados: [Chl-a] - GlobColour.         

● Efeitos a serem investigados:
1. Variações da espessura da camada de mistura;
2. Fluxo vertical de nutrientes - entranhamento;
3. Advecção de material da costa;
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Objetivos
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➢ Objetivo 1: Caracterizar os padrões climatológicos 
sazonais das estruturas de mesoescala do ramo norte 
da BiCSE.

➢ Objetivo 2: Caracterizar o efeito das estruturas de 
mesoescala do ramo norte da BiCSE na dinâmica 
nutrientes-fitoplâncton-zooplâncton (NPZ) da região.
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Análise dos padrões 
climatológicos
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Padrões climatológicos de função de corrente: 1993-2017
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         Verão                        Outono                     Inverno                   Primavera

● Utilizando a série temporal de dados de Topografia Dinâmica Absoluta obtidos por satélites 
altimétricos e processados pela AVISO, construímos padrões climatológicos sazonais de 
função de corrente e de velocidades geostróficas. 

Introdução Objetivos Análise dos padrões climatológicos Modelagem físico-biológica Conclusões



Padrões climatológicos de concentração de clorofila-a: 1998-2017
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             Verão                          Outono                         Inverno                     Primavera

● A fim de checar se as estruturas de mesoescala da região afetam a dinâmica biológica 
dentro do ciclo anual, comparamos as climatologias sazonais de concentração de clorofila-a 
com as de função de corrente. Dados de concentração de clorofila-a: GlobColour.
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Modelagem 
físico-biológica
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Modelo hidrodinâmico de 1 ½ camada quase-geostrófico
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● Velocidades horizontais (u e v) e função de corrente ): ( � ciclo anual extraído da 
série de dados AVISO.

● Espessura da camada de mistura (h): ciclo anual extraído das climatologias mensais 
MIMOC.

● Velocidades verticais (w):                                          (Flierl & Davis, 1993)
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Modelo NPZ 
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● Modelo adaptado de Flierl & Davis (1993);

➢ O modelo utiliza nitrogênio como moeda de troca;
➢ A remineralização de P e Z é imediata no modelo.



Modelo NPZ 
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● Seguindo Flierl & Davis (1993), assumimos que, onde o perfil 
adimensional de luz é igual a 1 (em superfície para o nosso 
caso), N, P e Z se particionam através da razão:

➢ P:Z:N = 2:1:0,1.

● Com o valor médio da concentração de clorofila-a ([Chl_a]) 
para a região, convertemos [Chl_a] para Carbono (C) e, em 
seguida, convertemos Carbono para Nitrogênio (N) utilizando 
a razão de Redfield. 

➢ C:[Chl_a] = 50:1
➢ C:N = 117:16



Modelo NPZ 
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● A determinação dos parâmetros biológicos foi feita seguindo 
Flierl & Davis (1993);

● Construímos, analiticamente, o equilíbrio entre N, P e Z 
variando de acordo com diferentes níveis de luz;

● O equilíbrio foi usado para inicializar o modelo físico-
biológico; 



Acoplamento físico-biológico
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Seguindo Flierl & Davis (1993), acoplamos os dois modelos através de uma eq. de 
advecção integrada na camada de mistura:                                                                   
               

                                                                                s - termo de 
diluição
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Seguindo Flierl & Davis (1993), acoplamos os dois modelos através de uma eq. de 
advecção integrada na camada de mistura:                                                                   
               

                                                                               s - termo de 
diluição

➢ Dois experimentos:
1. Exp. 1: Sem enriquecimento das propriedades biológicas na 

costa.
 

2. Exp. 2: Com enriquecimento das propriedades biológicas na 
costa. 
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Satélite:

Exp. 1:            



         Verão                     Outono                    Inverno                  Primavera

Satélite:

Exp. 2:            



Conclusões
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● As estruturas de mesoescala associadas ao ramo norte da BiCSE são: 
➢ um ciclone elíptico com assinatura climatológica no outono e inverno; 
➢ um anticiclone/meandro anticiclônico com assinatura climatológica anual;
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● As estruturas de mesoescala associadas ao ramo norte da BiCSE são: 
➢ um ciclone elíptico com assinatura climatológica no outono e inverno; 
➢ um anticiclone/meandro anticiclônico com assinatura climatológica anual;

● O experimento 1 mostra que a dinâmica NPZ da região (dentro do ciclo anual) é mais 
influenciada por variações na espessura da camada de mistura do que por fluxos 
verticais de nutrientes;
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● As estruturas de mesoescala associadas ao ramo norte da BiCSE são: 
➢ um ciclone elíptico com assinatura climatológica no outono e inverno; 
➢ um anticiclone/meandro anticiclônico com assinatura climatológica anual;

● O experimento 1 mostra que a dinâmica NPZ da região (dentro do ciclo anual) é mais 
influenciada por variações na espessura da camada de mistura do que por fluxos 
verticais de nutrientes;

● O experimento 2 mostra que a advecção de material da costa assume um papel 
importantíssimo na dinâmica biológica da região. Dentro do ciclo anual, a combinação 
entre advecção de material da costa e as variações da espessura da camada de mistura 
parece ser o principal mecanismo pelo qual a física interage com a biologia na região.
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Muito Obrigado!
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