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INTRODUÇÃO

O monitoramento do transporte de volume e calor nos oceanos 
é de fundamental importância para o estudo do sistema oceânico, 
sua variabilidade e possíveis mudanças.

 Corrente do Brasil (CB) é o principal dispositivo de transporte de 
calor para as regiões de alta latitude do Atlântico Sul.

 O projeto MOVAR (Monitoramento da Variabilidade Regional do 
Transporte de Calor e Volume na Camada Superficial do Oceano 
Atlântico Sul entre o Rio de Janeiro - RJ e a Ilha da Trindade) é o 
mais longo monitoramento continuado da CB – 15 anos.



As atividades do MOVAR/AX97 são apoiadas por diversas 
instituições:

• FURG
• UFRJ
• SeCIRM/GOOS/Brazil 
• Marinha do Brasil
• CNPq
• MCTIC
• NOAA/AOML



OBJETIVO

 O principal objetivo deste trabalho é avaliar a estrutura, 
localização e variabilidade da CB em SPAOs de alta resolução e 
compará-los com os dados obtidos ao longo da radial NOAA- 
AX97.

 Neste estudo avaliaremos a velocidade média da corrente e sua 
variabilidade, assim como o transporte de volume da CB e a sua 
variabilidade.

 Avaliar o quão realistas são os SPAOs para representar a CB.



SISTEMAS DE PREVISÃO E ANÁLISE OCEÂNICOS

 Sistemas de Previsão e Análise Oceânicos (SPAO) estão sendo cada vez mais 
utilizados para previsão do oceano, clima e ecossistemas ao longo da costa 
brasileira. Dada a importância da variabilidade da CB para essas aplicações, é 
fundamental avaliar quão realistas são esses sistemas na região.

 SPAOs utilizados neste trabalho:
 Experimentos de reanálise HYCOM/NCODA GLBu0.08 19.0 e 19.1, de 2 de outubro de 1992 

a 31 de dezembro de 2012 e os experimentos de analise GLBu0.08 90.9, 91.0, 91.1 e 91.2 , 
de 1 de janeiro de 2013 a 20 de novembro de 2018, com resolução horizontal de 1/12º ;

 Reanalise GLORYS12V1 do MERCATOR 001_030 de 1 de janeiro de 1993 a 26 de dezembro 
de 2017, com resolução horizontal de 1/12º;



ÁREA DE ESTUDO
 A radial NOAA-AX97 interceptando a 

CB na latitude de ~ 22 °S.  

 Utiliza navios de Marinha do Brasil 
como navios de oportunidade no 
trajeto Cabo Frio - Ilha da Trindade.

 Possui uma amostragem bimestral 
desde 2004, utilizando 
batitermógrafos descartáveis que 
perfilam a coluna d'água até 900 m.

 É uma linha de alta densidade, com 
resolução de aproximadamente 1/4º.



METODOLOGIA
Para estimativa da velocidade geostrófica ao longo da 

NOAA-AX97:
 Altura dinâmica relativa é calculada a partir dos perfis de temperatura e 

estimativas de salinidade.

 Assumindo um nível de referência em z = 500 m, que é 
aproximadamente a interface entre Água Central do Atlântico Sul e a 
Água Antártica Intermediária (próximo da isopicnal de σθ = 26,8 kg/m³).

 A altura dinâmica absoluta (DH (z)) é calculada impondo à profundidade 
de referência ao respectivo valor de climatologia mensal baseada em 
dados de topografia dinâmica absoluta estimados por ARGOSs. 
Finalmente, a velocidade geostrófica absoluta dos dados da NOAA-AX97 
é derivada do DH (z) usando a equação do vento térmico. 



METODOLOGIA
Para o cálculo do transporte de volume foi utilizada a 

metodologia presente em GOES et al 2019:

Tanto para os dados da NOAA-AX97, como para os dois 
SPAOs, o transporte de volume é calculado integrando-se 
as velocidades da seção transversal desde a superfície até 
500 m de profundidade, sendo este cálculo feito a partir de 
41°W até a localização do transporte cumulativo mínimo 
(que fica entre 41°W e 36°W). Depois que o limite leste da 
CB é encontrado, o transporte é calculado entre esses dois 
locais, levando em conta apenas as velocidades para o sul, 
que representam o fluxo da CB. 



RESULTADOS
Velocidade média (2004-2017) ao longo da radial 
NOAA-AX97:



RESULTADOS
Velocidade média (1992-2018) HYCOM/NCODA ao longo da radial



RESULTADOS
Velocidade média (1993 – 2017) MERCATOR ao longo da radial.
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TRANSPORTE – DIAS DE CRUZEIRO

 Série temporal do transporte de volume BC para a 
radial NOAA AX97; HYCOM / NCODA; e Mercator usando 
apenas as datas dos cruzeiros ao longo da AX97
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CONCLUSÕES
 Ambos SPAOs apresentaram um transporte médio mais alto e também 

uma maior variabilidade da CB, além de velocidades máximas na direção 
sul mais altas.

 Período de amostragem da AX97 é suficiente para capturar o transporte 
médio da CB e sua variabilidade associada.

 Os SPAOs estão representando bem a CB na área analisada.



PERSPECTIVAS FUTURAS

 Usar a estrutura do GODAE Oceanview para analisar todas as 
previsões e reanálises disponíveis para a região da radial AX97. 

 Próximos SPAOs a serem estudados: ECCO2, SODA e REMO.

 Inclusão da contribuição da radial costeira da CB.

 A longo prazo corrobora para melhorar o conhecimento sobre a 
dinâmica e os impactos dos oceanos sobre a região da CB



Dúvidas
?


	Slide 1
	SUMÁRIO
	INTRODUÇÃO
	Slide 4
	OBJETIVO
	Sistemas de Previsão e Análise Oceânicos
	ÁREA DE ESTUDO
	METODOLOGIA
	METODOLOGIA
	Resultados
	Resultados
	Resultados
	Transporte
	Transporte – Dias de cruzeiro
	CONCLUSÕES
	PERSPECTIVAS FUTURAS
	Slide 17

