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RESUMO 
 

 Trabalhos recentes evidenciaram um padrão de dupla célula do Giro Subtropical do 

Atlântico Sul (GSAS), a partir de dados hidrográficos e altimétricos. A recirculação sul do giro 

subtropical é investigada com o auxílio do modelo de circulação geral do oceano, OFES e de 

20 anos de dados altimétricos (AVISO). O confronto entre os dados de altimetria e do modelo, 

mostram uma diferença no regime da recirculação do GSAS, bem como a formação de uma 

recirculação interna com características anticiclônicas.  
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INTRODUÇÃO 
 

 O Giro Subtropical do Atlântico Sul apresenta células de recirculação internas, com 

feições de circulação anticiclônicas, adjacentes ao contorno oeste. Stone (1981), a partir de 

mapas de anomalia geopotencial superficiais, sugeriu esse padrão de circulação sendo 

dominado por duas células de alta anomalia no Atlântico Sul, sendo confirmado por Tsuchiya 

(1985), o que difere do padrão de célula simples proposto por Peterson and Stramma (1991).  

Padrões de recirculação são observados em outras bacias oceânicas subtropicais: no Pacífico 

Norte (Uda&Hasunuma,1969), Pacífico Sul (Qiu, 1999; Qiu&Chen 2004) e com Tsuchiya 

(1985) no Atlântico Norte. 

 Apresentando mapas detalhados de circulação geostrófica para a GSAS, Reid (1989), 

integrado nos primeiros 1000 metros da coluna d’água, notou padrões de circulação que se 

assemelham aos padrões descritos por Peterson and Stramma (1991), célula simples e um 

padrão de célula dupla nos primeiros 200 m de profundidade.  

Segundo Vianna & Menezes (2011), a célula sul de recirculação do giro subtropical, 

região de interesse do trabalho, é composta, em sua maior porção, pela Corrente do Brasil (CB), 

uma Corrente de Contorno Oeste caracterizada por um fluxo intenso, estreito e bem definido, 

fluindo ao longo da margem continental brasileira. Próximo da latitude 34ºS, a CB bifurca em 

direção ao oceano aberto e forma um vórtice anticiclônico. Adicionalmente, em direção aos 

pólos, a CB em aproximadamente 36ºS, cruza a isóbata de 3000 m, retorna o fluxo em direção 

ao equador, formando assim a porção sul da célula e a outra parte flui para sul.  

 

OBJETIVOS 
 

O presente trabalho busca estabelecer uma visão da dinâmica em termos da recirculação 

do Giro Subtropical do Atlântico Sul, focando na célula sul do giro, com o auxílio de dados de 

altimetria de satélite disponíveis pela AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of 
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Satellite Oceanographic data) e do modelo de circulação geral do oceano, OFES. Neste 

contexto, serão analisados campos climatológicos da Topografia Dinâmica (AVISO/OFES), 

afim de inferir, através do conceito de geostrofia, a circulação superficial dos oceanos. 

Examinar a estrutura vertical da recirculação por meio dos campos termohalinos provenientes 

do OFES, bem como compreender a dinâmica associada ao mesmo.  

 

METODOLOGIA 
 

 Com o propósito de obtermos padrões médios superficiais da recirculação, recorremos 

á uma análise do campo da Topografia Dinâmica Absoluta (TDA) média relativa do oceano, 

derivados do banco de dados AVISO, compreendendo os anos de 1993 a 2014.  A série referente 

de dados é baseada no processamento de todas as missões que empregam radares de altimetria 

(JASON-2, JASON-1, TOPEX/POSEIDON, Envisat, GFO, ERS-1&2 e GEOSAT).  

A topografia dinâmica absoluta é obtida a partir da soma entre a Anomalia de Superfície 

do Mar (ASM) com a superfície média do mar (SMM) para um relativo longo período. Dessa 

forma, é possível determinar a velocidade geostrófica a partir de medidas da anomalia do nível 

do mar (ƞ), obtendo uma descrição do campo de circulação geostrófica na superfície do oceano 

(Vianna & Menezes, 2011) (Equação 1).  
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 O modelo de circulação global de alta resolução empregado no presente trabalho, OFES, 

possui 50 anos de simulação de dados, forçado por ventos NCEP/QSCAT, com saídas de 3 em 

3 dias, 54 níveis na vertical, com domínio compreendendo de 75ºS a 75ºN e resolução 

horizontal de 0.1º. Utilizando os dados de saída da anomalia do nível do mar (ƞ) entre 2000 e 

2008 do OFES, analisamos e comparamos com as informações geostróficas oriundas dos dados 

do AVISO. 

 Feita essa análise comparativa entre os dados de altimetria e de modelo, vamos estimar 

a estrutura vertical da recirculação, com base nos dados de temperatura e salinidade do OFES. 

A partir destes campos termohalinos, computamos a topografia dinâmica média relativa do 

oceano com base no cálculo da anomalia geopotencial (∆Ф), bem como o campo de velocidades 

geostróficas através do método dinâmico (Equação 2).  
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Onde 𝛿𝑎é a anomalia de volume específico, 𝑓 o parâmetro de Coriolis e 𝑣 a velocidade 

geostrófica no nível de referencia 𝑝1/𝑝2. 

Esta relação geostrófica demonstra o estado estacionário de movimento de meso e larga 

escalas no oceano, devido aos contrastes de anomalia geopotencial, que por sua vez estão 

relacionados aos contrastes de densidade (temperatura e salinidade) em um oceano 

estratificado. Portanto, com base nas medidas de temperatura e salinidade oriundas do modelo 

OFES, é possível estimar, em profundidade os níveis geostróficos de movimento e inferir os 

padrões de circulação a níveis isopicnais.  

Para examinar o padrão da recirculação, computamos a Vorticidade Potencial (VP) 

baseando-se em um oceano estratificado e hidrostático composto por camadas infinitesimais. A 

dinâmica em cada uma dessas camadas pode ser apresentada pela aproximação da quase-
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geostrofia (Pedlosky, 1987), que corresponde a camadas homogêneas de fluidos 

incompressíveis sobre o efeito da rotação. A vorticidade potencial é definida por: 

 

𝑄 =
𝑓 +  𝜉𝑟

𝜌

𝜕𝜌
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onde 𝜉𝑟 é a componente vertical da vorticidade relativa.  

 

RESULTADOS 
 

A partir de uma climatologia dos dados altimétricos da Topografia Dinâmica, 

compreendendo os anos de 1993 a 2014, foi possível evidenciar a estrutura da célula sul da 

recirculação no Atlântico Sul (Figura 1.a). Posteriormente, foi feito o cálculo das velocidades 

geostróficas. Percebe-se claramente a CB fluindo fortemente em direção aos pólos e próximo 

da latitude 33ºS, bifurca-se em direção ao oceano aberto, onde parte retorna em direção ao 

equador formando uma recirculação interna com características anticiclônicas.  

 

 

Figura 1- Esquerda: Topografia dinâmica absoluta no Atlântico Sul entre os anos de 1993 a 2014. Direita: 

Topografia Dinâmica Absoluta + Velocidade geostrófica para a mesma faixa temporal. Linha em preto representa 

o nível TDA de 64 cm, que melhor simula a recirculação.  

 

 

Figura 2 - Mapa com média entre os anos 2000-2008 da altura da superfície do mar (OFES). 

 A figura 2 exibi a recirculação em termos da altura do nível do mar (ssh), a partir da 

média entre os anos de 2000 a 2008. O confronto entre os resultados do AVISO versus OFES 
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mostra uma diferença no regime da recirculação do GSAS. A recirculação anticiclônica 

evidenciado pelos dados altimétricos, aparece mais intensificada, com um regime mais 

meridional. Como os dados altimétricos do AVISO refletem a medição integrada verticalmente 

dos processos ela enxerga apenas o “balanço líquido” do cisalhamento vertical, ou das 

inclinações relativos dos escoamentos em sentidos opostos na porção norte da recirculação 

(Wellington, 2011).  

 

CONCLUSÕES 
 

 Examinamos a recirculação interna do Giro Subtropical do Atlântico Sul com base no 

modelo de circulação geral do oceano, OFES e de dados altimétricos (AVISO), sendo possível 

encontrar, para ambos os dados (OFES + AVISO), um padrão médio para a recirculação, bem 

como a diferença no regime do mesmo no GSAS.  
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