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A Dinâmica Sazonal da Plataforma Continental
Leste Brasileira entre 10oS e 16oS

Tese apresentada ao Instituto Oceanográfico da Uni-
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Lista de Figuras x

Lista de Tabelas xv

Lista de Abreviações xvi

1 Introdução 1

1.1 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Caracterização da região de estudo 6

3 Circulação sazonal da Plataforma Continental da costa central da Bahia com

base em dados in situ 11

3.1 Circulação costeira e na Plataforma Continental adjacente à Baı́a de Ca-
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Resumo

A circulação sazonal da Plataforma Continental Leste Brasileira (PCLB) entre 10oS

e 16oS é investigada com base em um inédito conjunto de dados in situ e em modela-

gem hidrodinâmica. Os dados observados possibilitaram a compreensão da dinâmica

da circulação em partes especı́ficas da região de estudo e a sua interação com os di-

versos mecanismos forçantes, ilustrando a forte influência da circulação atmosférica

e oceânica de meso/larga escalas, de processos transientes e da topografia local, na

circulação regional, apresentando cenários distintos entre as estações do ano. Os re-

sultados da modelagem hidrodinâmica não só complementaram os estudos observaci-

onais, como também permitiram uma maior compreensão da variabilidade sazonal e

espaço-temporal da circulação na PCLB, assim como a sua interação com os diversos

mecanismos forçantes, para uma região mais ampla (10oS-16oS).

A PCLB é fortemente afetada pela sazonalidade de larga escala do regime dos ven-

tos alı́sios e da latitude da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Seguindo esta

dinâmica, durante as estações de primavera/verão, as correntes na Plataforma Conti-

nental (PC) ao sul de 12oS ficam sujeitas a ventos preferenciais de E-NE e, no oceano,

a bifurcação da Corrente Sul Equatorial (bSEC) atinge a sua posição mais ao norte

(∼13oS em novembro). Nas regiões da quebra da PC e do talude continental, as corren-

tes são também influenciadas pelas Correntes de Contorno Oeste (CCO). No domı́nio

norte (10oS), a circulação na PC interna é para sul, seguindo o campo de ventos pre-

ferencial, enquanto a circulação na PC média e na quebra da PC é mais influenciada

pelas correntes na região do talude continental, que são claramente dominadas pela

dinâmica da Corrente Norte do Brasil/Sub-Corrente Norte do Brasil (CNB/SCNB).

No domı́nio central (14oS), embora a circulação seja de certa forma similar à observada

para o domı́nio norte, a circulação no talude continental apresenta uma maior varia-

bilidade como resposta à presença dos fluxos contrários da Corrente do Brasil (CB) e

da SCNB. A circulação no domı́nio sul (16oS) possui uma clara divisão ao longo da

PC/talude continental, apresentando um intenso e organizado fluxo direcionado para
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sul na PC interna e média, como resposta à forçante remota do vento, e uma circulação

polarizada na direção perpendicular à costa nas regiões da quebra da PC/talude conti-

nental, sugerindo uma associação com a CCO e com a topografia local do Banco Royal

Charlotte.

Durante as estações de outono/inverno, seguindo o regime sazonal dos ventos

alı́sios e da latitude da ZCIT, a PC ao norte de ∼20oS fica sujeita a ventos preferen-

ciais de E-SE e as correntes sofrem uma reversão do fluxo médio, e a bCSE atinge seu

limite sul (∼17oS em julho). A circulação na PC interna e média no domı́nio norte du-

rante estas estações, apresenta um fraco fluxo para norte com uma alta variabilidade.

Enquanto na PC interna esta variabilidade está relacionada à entrada mais frequente

de frentes frias, na PC média está relacionada com a circulação na região do talude

continental. A circulação nesta região possui uma alta correlação com aquela na região

da quebra da PC e ambas apresentam um fluxo médio para norte mais intenso e me-

nos variável, que pode estar relacionado com o fluxo da CNB/SCNB, que ocupa toda

a região do talude continental durante estas estações do ano. O fluxo médio para norte

no domı́nio central, apresenta uma fraca intensidade e alta variabilidade nas regiões da

PC interna e média e na quebra da PC, que pode estar relacionada com o aumento da

frequência de sistemas frontais, ao fato desta região ser influenciada pela bifurcação do

fluxo médio em superfı́cie e, para a região da quebra da PC, à variabilidade da SCNB,

que apresenta maiores episódios em que ocupa esta região. A CNB/SCNB exerce uma

clara influência na circulação da região do talude continental. A circulação no domı́nio

sul é principalmente gerada pelo vento remoto nas regiões da PC interna e média, en-

quanto nas regiões da quebra da PC e talude continental apresenta uma significativa

influência da CCO.

Palavras-chave: Circulação na Plataforma Continental, Circulação gerada pelo vento,

Correntes de Contorno Oeste, Corrente Sul Equatorial, Sazonalidade, Modelagem Hi-

drodinâmica.
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Abstract

The seasonal circulation of the Eastern Brazilian Shelf (EBS) between 10oS and 16oS

is investigated based on original in situ data sets and hydrodynamicmodeling. The ob-

servational data provided an understanding of the circulation dynamics within specific

parts of the the study region and its interaction with the various forcing mechanisms,

illustrating the strong influence of the large/meso scales atmospheric and oceanic cir-

culation, transient processes and local topography on the regional circulation, presen-

ting very distinct scenarios between seasons. The hydrodynamic modeling results not

only complemented the observational studies but also allowed for a broader unders-

tanding of the seasonality and time-space variability of the EBS circulation, as well as

its interaction with the various forcing mechanisms, in a wider region (10oS-16oS).

The EBS is highly affected by large-scale seasonality in the trade wind regime and

the latitude of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ). Following this dynamics,

during the spring/summer seasons, the currents within the continental shelf south of

12oS are influenced by preferential E-NE winds and, in the ocean, the bifurcation of

the South Equatorial Current (bSEC) reaches its northernmost position (∼13oS in No-

vember). At the shelf break and slope region, the currents are also influenced by the

Western Boundary Currents (WBC). At the northern domain (10oS) the inner shelf cir-

culation is to the south following the preferential winds, while the circulation at the

mid shelf and shelf break is more influence by the currents at the slope, which are cle-

arly dominated by the North Brazil Current/North Brazil Undercurrent (NBC/NBUC)

dynamics. At the central region (14oS), although the circulation is somehow similar to

that observed for the northern domain, the slope circulation presents a greater varia-

bility in response to the presence of the opposing Brazil Current (BC) and NBUC flow.

At the southern domain (16oS) the circulation has a clear division along the continental

shelf/slope regions, presenting an intense and organized southward flow at the inner

and mid shelves, as a response to the remote wind forcing, and a polarized cross-shelf

circulation at the shelf break/slope region, suggesting an association with the WBC
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and the local topography of the Royal Charlotte Bank.

During the autumn/winter seasons, following the seasonal regime of the trade

winds and the latitude of the ITCZ, the continental shelf north of ∼20oS are influen-

ced by preferential E-SE winds and the currents experience a reversal of the mean

flow, and the bSEC reaches its southernmost position (∼17oS in July). The circulation

during these seasons at the northern domain inner and mid shelves presents a weak

northward flow with a strong variability. While at the inner shelf this variability is re-

lated to the more frequent cold front passages at the mid shelf it is related to the slope

region circulation. The circulation at this region has a high correlation with the circu-

lation at the shelf break and both present a less variable and more intense northward

net flow which could be related to the NBC/NBUC flow, that occupies the entire slope

region during these seasons. The northward net flow at the central domain presents a

weak intensity and high variability at the inner/mid shelves and shelf break regions,

which could be related to the increase in the cold fronts frequency, to the fact that this

region is under the influence of the bifurcation of the surface net flow and, for the shelf

break region, to the NBUC variability which presents more episodes that occupies this

region. At the slope region the NBC/NBUC exerts a clear influence in the circulation.

The circulation at the southern domain is mainly driven by the remote wind forcing at

the inner and mid shelves, while at the shelf break/slope regions presents a significant

WBC influence.

Keywords: Shelf Currents, Wind-driven Circulation,Western Boundary Currents, South

Equatorial Current, Seasonal Variations, Hydrodynamic Modeling.
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3.10 Elipses de maré superficiais para os componentes M2 e S2 de maré semi-
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4.2 Médias mensais (2004-2009) das correntes horizontais superficiais deri-

vadas das análises globais do HYCOM/NCODA . . . . . . . . . . . . . . 76

xi
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nentes de maré semi-diurna M2 e S2 e diurna O1 e K1 para o MCR ROMS. 100

4.17 Distribuição das Elipses de maré barotrópicas dos componentes semi-
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4.23 Seções verticais médias (2006-2009) da velocidade horizontal paralela à
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para as estações localizadas na Radial em 14oS. . . . . . . . . . . . . . . . 136

4.35 Correlação cruzada entre o componente paralelo à costa das correntes
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com aquelas na região da PC/Talude continental, para a Radial em 14oS. 137

4.36 Correlação cruzada entre o vento paralelo à costa e as correntes na banda

sub-inercial para a Radial em 14oS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
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ACAS: Água Central do Atlântico Sul
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ECMWF: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

EOF: Funções Empı́ricas Ortogonais

HYCOM: HYbrid Coordinate Ocean Model

INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

MCG: Modelo de Circulação Global

MCR: Modelo de Circulação Regional

NCEP: National Centers for Environmental Prediction

NCODA: National COnsortium for Data Assimilative modeling

PC: Plataforma Continental

xvi



PCD: Plataforma de Coleta de Dados

PCLB: Plataforma Continental Leste Brasileira

PCM: Profundidade da Camada de Mistura

PSD: Densidade Espectral de Potência

ROMS: Regional Ocean Modeling System

SCNB: Sub-Corrente Norte do Brasil

SSH: Elevação da Superfı́cie do Mar

TV: Transporte de Volume

ZCIT: Zona de Convergência Intertropical

xvii



Capı́tulo 1

Introdução

“... Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

mas nele é que espelhou o céu.”

Fernando Pessoa.

As Plataformas Continentais (PC) distribuı́das ao longo do mundo representam

apenas 7,5% da área total dos oceanos (Eisma, 1998). No entanto, apesar de ocupa-

rem uma pequena parcela dos oceanos, as PCs possuem uma enorme importância

econômica e ecológica. Além de abrigarem uma considerável parcela das reservas de

óleo e gás oceânicas (Hall, 2002), é nesta região que está concentrada 90% da pesca

mundial (Sharp, 1998). Em termos ambientais, a proximidade da PC em relação à zona

costeira, torna este sistema bastante vulnerável, principalmente quando consideramos

que 37% da população mundial vive em regiões costeiras, distantes de no máximo

100 km da costa (Cohen et al., 1997). Dentre as atividades antrópicas que afetam di-

retamente a PC, podemos citar os descartes de resı́duos domésticos e industriais e os

impactos relacionados às atividades exploratórias de óleo e gás.

A circulação na PC é um importante fator no controle deste sistema, uma vez que:

i) em termos de produtividade biológica, ela influencia nos processos biológicos (e.g.

Postma & Zijlstra, 1998; Mann & Lazier, 2006) e ii) no caso de poluentes/efluentes é de-

terminante e contribui para a sua dispersão e depuração. Por esta razão, a PC e sua

interface com os sistemas adjacentes (e.g. baı́as, estuários, talude continental), assim

como a dinâmica que controla a interação entre eles, tem sido o tópico de diversos estu-

1
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dos nas últimas décadas (e.g. Lee et al., 1984; Lentz &Winant, 1986; Garvine, 1991;Wong,

1999; Soares & Moller, 2001). Dependendo de sua localização, a PC pode estar sobre a

influência do efeito combinado de diversos mecanismos forçantes (e.g. ventos, marés,

correntes de densidade, atividades de meso-escala), com escalas de variabilidade tem-

poral que variam de poucas horas (e.g. banda supra-inercial) a vários dias (e.g. banda

sub-inercial). Além disso, de acordo com a topografia e largura da PC, os mecanismos

forçantes podem exercer influências distintas na sua dinâmica.

Em um estudo pioneiro, Allen et al. (1983) delinearam as principais caracterı́sticas

de diversas PCs sob a influência de diferentes mecanismos forçantes. Por exemplo,

Lee et al. (1984) descreveram a circulação da South Atlantic Bight, que possui uma PC

larga, como tendo três regiões distintas, de acordo com as forçantes envolvidas. Na

PC interna (0-20 m) a circulação é dominada por correntes de densidade, como res-

posta à um fluxo baroclı́nico direcionado para sul, em função da descarga fluvial lo-

cal. Para a PC média (21-40 m) as correntes apresentaram uma forte relação com

o vento local e as oscilações do nı́vel do mar, e observou-se variações sazonais na

estratificação. Durante perı́odos de intensificação da mistura superficial (estações de

outono/inverno), observou-se uma grande homogeneidade vertical, enquanto que em

perı́odos de aumento da descarga fluvial e diminuição da mistura vertical (estações

de primavera/verão) desenvolveu-se uma forte estratificação vertical. Nesta região,

as variabilidades de baixa-frequência das correntes mostraram forte dependência do

vento local nos perı́odos de dois dias a duas semanas, em função da passagem de siste-

mas frontais, apresentando baixa correlação com as correntes na PC externa (45-75 m),

onde as variabilidades de baixa-frequência são dominadas por meandros e vórtices

relacionados à Corrente do Golfo.

Para a Southern Brazilian Shelf, que é muito similar à South Atlantic Bight em ter-

mos da topografia e dos mecanismos forçantes, Soares & Moller (2001) mostram que a

circulação na PC interna é dirigida por correntes de densidade, enquanto que o efeito

combinado do vento e Correntes de Contorno Oeste (CCO) é observado na PC média

e externa. Dottori & Castro (2009), com base em análises de Funções Empı́ricas Ortogo-

nais (EOF), mostram que o modo de variabilidade barotrópico é responsável por mais

de 80% da variabilidade das correntes nas PC interna e média de São Paulo, e 95%
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da variabilidade das correntes na PC externa. No entanto, as correntes na PC externa

apresentaram uma fraca resposta à forçante do vento em relação às outras regiões da

PC, o que os autores atribuı́ram ao fluxo da Corrente do Brasil (CB) na região do talude

continental, que eventualmente ocupa parte da PC externa. O bombeamento de águas

do talude continental em direção à PC de Santos, associado com meandros ciclônicos

da CB, é um fenômeno conhecido (Campos et al., 2000).

Para a estreita Southern California Shelf, Lentz &Winant (1986) não encontraram uma

resposta clara das correntes à dinâmica de Ekman, o que os autores atribuı́ram à lar-

gura da PC e à fraca intensidade do vento local. Além disso, a maior parte da varia-

bilidade das correntes não esteve associada ao vento. Lentz (1994) aponta que em PC

estreitas a variabilidade das correntes paralelas à costa tende a decrescer em direção

à costa, o que pode ser atribuı́do a ação combinada de pelo menos três fatores: o ci-

salhamento da tensão do vento, a diminuição da profundidade, resultando em uma

diminuição da forçante associada ao gradiente de pressão paralelo à costa, e ao au-

mento do atrito sobre a PC interna.

A PC mais estreita ao longo da costa brasileira está localizada na Plataforma Con-

tinental Leste Brasileira (PCLB), definida entre as latitudes de 8oS-15oS, de acordo com

suas caracterı́sticas dinâmicas (Castro & Miranda, 1998), e entre as latitudes de 13oS-

22oS, de acordo com suas caracterı́sticas geográficas e hidrológicas (Knoppers et al.,

1999). Excluindo o Banco de Abrolhos (BAb) em sua porção mais ao sul, a PCLB

apresenta largura tı́pica de 15 km, embora em certas partes possua largura de ape-

nas 10 km (Castro & Miranda, 1998). A sua pequena largura torna a PCLB uma região

única, uma vez que esta não é uma caracterı́stica comum em margens oeste. No to-

cante à sua dinâmica, a PCLB apresenta condições tı́picas de margem tropical domi-

nada por CCOs, uma vez que abriga a bifurcação da Corrente Sul Equatorial (bCSE) em

duas CCOs em sua quebra de plataforma/talude continental, quais sejam: a CB, com

fluxo em direção ao pólo, e a corrente Norte do Brasil/Sub-corrente Norte do Brasil

(CNB/SCNB), com fluxo em direção ao equador. Em uma média anual, a bCSE ocorre

entre 14oS-16oS nos primeiros 100 m de coluna d’água (Stramma & England, 1999; Ro-

drigues et al., 2007), o que engloba grande parte da porção central da PCLB. Em função

de sua largura, Castro & Miranda (1998) apoiam firmemente que a circulação na plata-
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forma possa vir a ser afetada pelos fenômenos de meso-escala relacionados ao fluxo

das CCOs.

Adicionalmente, a PCLB abriga importantes ecossistemas, como a Baı́a de Todos os

Santos (BTS), a Baı́a de Camamu (BCM) e o Banco de Abrolhos (BAb), representando

uma zona de grande importância social, econômica e ambiental e um importante ni-

cho para a pesca e turismo local (Lessa et al., 2001; Leão, 2002; Amorim, 2005; Hatje et al.,

2008). No entanto, seu padrão de circulação regional e sua possı́vel conectividade com

os diversos sub-sistemas, não são ainda completamente entendidos. Com o intuito de

preencher esta lacuna, alguns esforços foram empreendidos visando conhecer sua hi-

drodinâmica e os processos fı́sicos associados (e.g. Amorim, 2005; Teixeira, 2006; Cirano

& Lessa, 2007; Lima, 2008). No entanto, estes estudos foram conduzidos em regiões

especı́ficas e em diferentes estações do ano, não sendo suficientes para descrever suas

principais caracterı́sticas sob o ponto de vista sazonal e intra-sazonal.

De acordo com Lima (2008), a passagem de sistemas frontais é capaz de causar uma

reversão completa do fluxo médio ao longo da PCLB e, em função de sua proximi-

dade com os sistemas estuarinos, as regiões das plataformas interna e média sofrem

influência das correntes de maré (Amorim, 2005). Em função de sua pequena largura, é

esperado que a circulação na PCLB sofra influência da circulação de larga-escala, uma

vez que a bCSE nos primeiros 400 m de coluna d’água, varia sazonalmente ao longo

de sua extensão (entre 13oS e 17oS) (Rodrigues et al., 2007). Em um estudo recente, base-

ado em dados sinóticos coletados durante as estações de outono e verão, Soutelino et al.

(2011) reforçam a idéia de que a região da quebra de talude é fortemente dominada pe-

las atividades de meso-escala relacionadas às CCOs, podendo vir a afetar a circulação

da PCLB como um todo ao longo do ano.

Com base nas evidências e idéias expostas acima, ou seja, de que a PCLB é uma

região particular dominada por forçantes em diversas escalas e ainda não totalmente

entendida, este estudo pretende descrever a circulação sazonal da PCLB na região entre

10oS e 16oS, englobando o domı́nio onde ocorre a bifurcação da CSE. Para atingirmos

este objetivo este trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: o Capı́tulo 2

descreve as principais caracterı́sticas da região de estudo, no Capı́tulo 3 descreve-se

as principais forçantes envolvidas na geração da circulação da região de estudo com
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base em um original conjunto de dados coletados in situ. O modelo numérico adotado

neste estudo e seus resultados são descritos no Capı́tulo 4, ao qual segue-se o Capı́tulo

5, onde os principais resultados são discutidos de maneira integrada.

1.1 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é descrever a dinâmica Sazonal da PCLB, com

foco na região entre 10oS e 16oS, com base em dados coletados in situ e modelagem

numérica. Para atingirmos este propósito, os seguintes objetivos especı́ficos devem ser

atingidos:

• Determinar, com base nos dados observados existentes, os mecanismos forçantes

que governam a circulação da PCLB e de sua conexão com os sistemas adjacentes;

• Descrever, com base nos resultados da modelagem numérica, a variação sazonal

da circulação na PCLB;

• Investigar, com base nos resultados da modelagem numérica, a contribuição de

cada forçante envolvida na geração da circulação da região de estudo, possibili-

tando uma maior compreensão espaço-temporal da fı́sica envolvida.



Capı́tulo 2

Caracterização da região de estudo

A região de estudo está localizada na porção centro-sul do litoral NE brasileiro,

entre as latitudes de 8oS e 19oS (Figura 2.1), abrangendo grande parte da PCLB. Com

exceção do Banco de Abrolhos, localizado em sua porção sul, a PCLB é a PC mais es-

treita ao longo damargem brasileira (17 km emmédia), atingindo uma largura mı́nima

de ∼10 km na região de estudo, com quebra da plataforma entre as isóbatas de 60 m-

70 m. No contexto mundial, esta caracterı́stica torna a PCLB uma região peculiar, uma

vez que PC curtas não são caracterı́sticas comuns em margens continentais passivas.

Ao longo de sua extensão, a PCLB abriga importantes ecossistemas e uma grande

diversidade de fauna coralı́nea na região das plataformas média e externa (Olavo et al.,

2011). A BTS, localizada no seu domı́nio norte, é afetada pela pressão de intensa ati-

vidade industrial, comercial e pesqueira (Lessa et al., 2001). Na sua porção central,

a BCM é considerada um ecossistema ainda intocado e um importante nicho para a

pesca e turismo local. No entanto, nos últimos anos a PC adjacente à BCM tem sido

alvo das atividades da indústria de óleo e gás (Amorim, 2005; Hatje et al., 2008), o que

pode pôr em risco o seu sistema como um todo. O BAb, localizado em sua porção mais

meridional, abriga o mais extenso (∼6000 km2) complexo recifal do Atlântico Sul (Leão,

2002).

As caracterı́stica oceanográficas da PCLB são altamente influenciadas pela CSE, que

é parte do Giro Subtropical do Atlântico Sul. Quando o ramomais ao sul da CSE atinge

a costa brasileira, esta bifurca-se em duas importantes CCOs, a CNB/SCNB, com fluxo

em direção ao equador, e a CB, com fluxo direcionado para sul (Figura 2.1).

6
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Próximo à sua origem, a CB é considerada uma corrente fraca e rasa, caracterizada

pelo fluxo de Água Tropical (AT, T >20oC e S > 36) (Emilsson, 1961). Ao atingir lati-

tudes subtropicais, a CB torna-se mais profunda e gradualmente incorpora o fluxo da

Água Central do Atlântico Sul (ACAS, 6oC < T <20oC e 34,6 < S < 36) (Miranda, 1985).

O fluxo da ACAS em direção ao sul é observado em latitudes ao sul de 20oS (Reid,

1989). Por outro lado, a CNB é caracterizada como uma intensa CCO e o padrão de

circulação superficial dominante na porção oeste do Oceano Atlântico tropical (Silveira

et al., 1994).
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Figura 2.1: Esquema da variação sazonal da bifurcação da Corrente Sul Equatorial ao longo
da PCLB entre 8oS e 19oS, em relação a sua posição mais ao sul (17oS em julho, linha cinza)
e mais ao norte (13oS em novembro, linha preta), de acordo com Rodrigues et al. (2007).
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Os maiores esforços empreendidos para o entendimento da circulação de larga-

escala adjacente à PCLB foram aqueles conduzidos por Stramma et al. (1990); Rodri-

gues et al. (2007); Rezende et al. (2011) e Soutelino et al. (2011). Stramma et al. (1990),

com base em um conjunto histórico de dados oceanográficos, e Rodrigues et al. (2007),

com base em resultados de modelagem numérica, posicionam a bCSE, em uma média

anual e para os primeiros 100 m de coluna d’água, entre 14oS-16oS. No entanto, de

acordo com Rodrigues et al. (2007), em um ciclo anual a bCSE sofre uma expressiva

excursão latitudinal, como resposta à variabilidade anual da amplitude do rotacio-

nal da tensão do vento, em função do deslocamento anual da Zona de Convergência

Inter-Tropical (ZCIT). De acordo com os autores, durante osmeses de primavera/verão

(outono/inverno) um rotacional positivo (negativo) do vento produz uma circulação

anti-ciclônica (ciclônica) anômala que move a bCSE para norte (sul). A excursão la-

titudinal da bCSE é mais intensa nos primeiros 400 m, atingindo a sua posição mais

ao sul (∼17oS) durante o mês de julho e sua posição mais ao norte (∼13oS) no mês de

novembro (Figura 2.1).

De acordo com Rezende et al. (2011) a PCLB pode ser dividida em três domı́nios

em função da dinâmica associada à bCSE. Para a camada superficial (0-100 m) e para

o domı́nio norte (8oS-13oS), a dinâmica da SCNB domina; para o domı́nio sul (16oS-

20oS) a CB aparece como o fluxo dominante, enquanto a região entre 13oS-16oS apre-

senta uma transição sazonal entre o domı́nio do fluxo da SCNB (abril a setembro) e

da CB (outubro a março). Em um estudo recente, Soutelino et al. (2011) mostram que a

circulação próximo à superfı́cie (50 m) na região da quebra de plataforma/talude con-

tinental da bCSE, é associada com estruturas vorticais. Estes autores argumentam que

entre as latitudes de 15oS e 20oS, a CB pode ser interpretada como um fluxo composto

pela borda oeste de três robustos anti-ciclones. Ao norte desta latitude, uma estrutura

ciclônica pode estar associada com o inı́cio da CNB.
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A sazonalidade de larga escala do regime dos ventos alı́sios, também representa

um importante mecanismo forçante da hidrodinâmica local. Seguindo esta dinâmica,

durante os meses de primavera/verão, a região ao sul de 12oS fica sujeita a ventos

preferencais de E-NE e, durante os meses de outono/inverno, a região ao norte de 20oS

fica sujeita a ventos preferenciais de E-SE (Dominguez, 2006), apresentando cenários

distintos entre as estações do ano, com uma completa reversão do fluxo médio (Lima,

2008). O padrão sazonal do campo de ventos pode ser observado nas rosas de vento

climatológicas para um ponto localizado na PCLB (14oS) (Figura 2.2).

20%
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Figura 2.2: Climatologia das Rosas dos Ventos (1976-2006) para um ponto localizado na PCLB
(14oS) de acordo com as Reanálises do NCEP (2011). As rosas dos ventos representam as
estações de (a) primavera, (b) verão, (c) outono e (d) inverno. A intensidade dos ventos é
m s−1.
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A circulação local também é fortemente afetada pela passagem de sistemas frontais,

mais comuns no inverno, que são capazes de reverter a circulação na PC ao longo de

toda a coluna d’água (Lima, 2008).

Em função da proximidade de sistemas estuarinos (BCM e BTS), a circulação na PC

também possui uma forte influência das correntes de maré, que agem principalmente

no componente perpendicular à costa das correntes (Amorim, 2005). No entanto, apesar

da proximidade destes sistemas, a atuação de correntes de densidade na região de

estudo não é expressiva, em função do pequeno aporte de descargas fluviais (Amorim,

2005).

Apesar de sua complexidade e importância hidrodinâmica, a circulação na PC da

região de estudo e a sua interação com dinâmica das CCOs, que fluem na região do

talude, não são ainda conhecidas em detalhes. Com o intuito de suprir esta carência,

e como descrito na Seção 1.1, a finalidade deste trabalho é traçar uma primeira visão a

respeito da sazonalidade da circulação na PC da região de estudo, e como esta é influ-

enciada pelas diferentes forçantes envolvidas (e.g. a dinâmica da circulação oceânica e

atmosférica de meso e larga escalas, as marés).



Capı́tulo 3

Circulação sazonal da Plataforma

Continental da costa central da Bahia

com base em dados in situ

Este capı́tulo tem como objetivo a investigação da sazonalidade da circulação e dos

seus mecanismos forçantes, em duas regiões distintas da PCLB. Isto é realizado com

base em dados coletados in situ, obtidos através de técnicas de amostragem distintas,

envolvendo fundeio de correntógrafos e seções normais à costa, para monitoramento

do campo de velocidade e das propriedades termohalinas. Em função das limitações

espaço-temporais inerentes à coleta de dados, os principais processos diagnosticados

neste capı́tulo serão investigados em maiores detalhes, e para uma região mais abran-

gente, através da modelagem numérica regional, que será apresentada no Capı́tulo 4.

As regiões escolhidas para as coletas de dados foram a PC adjacente à BCM (14oS),

a qual será apresentada na Seção 3.1, e a PC adjacente ao Cânion de Salvador (13oS),

localizado entre a BCM e BTS, apresentada na Seção 3.2. Na Seção 3.1 serão inves-

tigadas as principais forçantes que atuam na geração da circulação e a contribuição

de cada uma delas. Na Seção 3.2 será investigado como a circulação é afetada pelo

campo atmosférico, pela circulação de meso-escala e, localmente, pela presença de

uma mudança abrupta da topografia. A Figura 3.1 apresenta as duas regiões de es-

tudo supra-citadas.

11
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Figura 3.1: Mapa de localização das regiões de estudo localizadas na PCLB, sendo a PC adja-
cente ao Cânion de Salvador (13oS), localizado entre a BCMeBTS, representada pela região 1
e a PC adjacente à BCM (14oS) representada pela região 2.
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3.1 Circulação costeira e na Plataforma Continental adja-

cente à Baı́a de Camamu (14oS)

A PC adjacente à BCM, localizada na porção central da PCLB, é uma região única

não somente por estar localizada na porção mais estreita (17 km emmédia) ao longo da

Costa leste da América do Sul, mas também por estar próxima da região onde ocorre a

bCSE, podendo estar sujeita às atividades demeso-escala associadas à sua dinâmica. O

vento de larga escala também é um importante mecanismo forçante na hidrodinâmica

local. Seguindo a sazonalidade do regime dos ventos alı́sios, a circulação na região de

estudo é influenciada por ventos de L-SE durante os meses de outono/inverno e por

ventos de E-NE durante os meses de primavera/verão (Figura 2.2).

Considerando que a região de estudo está localizada em uma PC curta, com lar-

gura mı́nima de 10 km e quebra de plataforma próximo à isóbata de 70 m, é esperado

que a dinâmica associada às CCOs na região de quebra de plataforma/talude, venha

a exercer uma influência significativa na hidrodinâmica da PC. Nossa hipótese é que a

circulação na PC da BCM é afetada por fenômenos transientes associados à dinâmica

de meso-escala, podendo também ser influenciada pela dinâmica sazonal de larga es-

cala do regime de vento, que pode vir a causar a reversão do fluxo médio entre as

estações do ano.

Localmente, como apontado por Lima (2008), a passagem de sistemas frontais ao

longo da PCLB também é capaz de causar um completa reversão do fluxo preferen-

cial. Além disso, em função da proximidade de um sistema estuarino, as plataformas

interna e média também podem ser influenciadas pelas correntes de maré. Aqui, é

importante ressaltar que a contribuição de águas menos salinas para a geração de uma

corrente de densidade é mı́nima, em função da pequena descarga fluvial na BCM, que

não muda significativamente entre as estações do ano (Tabela 3.1).

Do ponto de vista ecológico, a BCM ainda é considerada um ecossistema intocado e

um importante nicho para a pesca local. Além disso, nos último anos a BCM tem sido

alvo constante da indústria de petróleo e gás (Hatje et al., 2008), e um eventual acidente

envolvendo derrame de óleo poderia afetar todo este ecossistema.
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Tabela 3.1: Descarga fluvial média na BCM durante as estações seca (agosto a fevereiro) e
chuvosa (março a julho), de acordo comAmorim (2005). A localização dos rios é apresentada
na Figura 3.2.

Descarga média
Rio (m3 s−1)

Estação seca Estação chuvosa

Serinhaém 16,5 18,1

Igrapiúna 7,2 8,0

Pinaré 3,5 3,8

Sorojó 12,6 13,7

Maraú 11,2 12,1

Com base na complexidade hidrodinâmica e ambiental da PC adjacente à BCM, o

objetivo desta Seção é descrever os principais mecanismos que controlam a sua dinâmi-

ca. Para isto, séries temporais de correntes coletadas em três pontos distintos da PC,

durante duas diferentes estações do ano, serão usadas para investigarmos a contribuição

de cada forçante em particular, abrangendo o perı́odo de poucas horas (i.e., frequência

supra-inercial) a alguns dias (i.e., frequência sub-inercial).

3.1.1 O Conjunto de Dados e a Metodologia Aplicada

O conjunto de dados inclui séries temporais de ventos na região costeira e séries

temporais de correntes coletadas em três localidades diferentes da PC: nas platafor-

mas interna e média adjacentes à BCM e na conexão entre a PC e o sistema estuarino.

Ambas séries temporais de vento e correntes foram registradas em dois perı́odos dis-

tintos, abrangendo o verão de 2002/2003 e o outono de 2003. O outono é muito similar

ao inverno em termos do padrão preferencial do vento, como apresentado na Figura

2.2, logo, o conjunto de dados é representativo de duas estações distintas. As datas e

abrangências do conjunto de dados são apresentadas na Tabela 3.2 e a localização dos

pontos de monitoramento na Figura 3.2. Apesar da série temporal do conjunto de da-

dos não ser extensa, elas representam a primeira medição de correntes contı́nua para a
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região de estudo e foram suficientes para atingirmos o propósito desta Seção.

Serinhaem

Marau

⊗
ACM1

⊗
ACM2

⊗
ADP

⊕

5 km

 10’   5’   39oW  55’  50’  45’  40’  35’  10’ 

  3’ 

  13oS 
 56.00’ 

 49’ 

 42’ 

 35’ 

Pinare

Igrapiuna

Sorojo

Figura 3.2: Mapa de localização dos pontos de monitoramento na PC adjacente à BCM. As
séries temporais de correntes foram obtidas nos pontos ⊗ e a série temporal de ventos no
ponto ⊕. As rosas de vento climatológicas derivadas das Reanálises do NCEP (Figura 2.2)
foram obtidas para a estação ADP. Os principais tributários da BCM são os rios Serinhaém,
Igrapiúna, Pinaré, Sorojó e Maraú. A batimetria é representada pelas isóbatas de 10 m, 20 m,
30 m, 50 m e 200 m

A série temporal de ventos foi coletada com um anemógrafoWind Sentry RM Young

e as séries temporais de correntes foram registradas com instrumentos distintos. Na

entrada da BCM (ponto ACM1, Figura 3.2) e na PC interna (ponto ACM2, Figura 3.2)

foi usado um medidor de correntes acústico Falmouth Scientific 2D-ACM, posicionado

a 5 m da superfı́cie. Na PC média (ponto ADP, Figura 3.2), a medição de correntes

foi feita com um perfilador de correntes acústico Sontek ADP, que registrou a estrutura

vertical das correntes entre as profundidades de 4 m-42 m da superfı́cie. Para este

ponto, três diferentes nı́veis foram escolhidos para análise, as profundidades de 5 m

(que coincide com a profundidade nos pontos ACM1 e ACM2), 22 m e 40 m. Estas

profundidades são referidas no texto como superfı́cie, meio e fundo, respectivamente.
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Tabela 3.2: Perı́odo de medição de dados na PC adjacente à BCM durante as estações de
verão e outono. Esta Tabela é complementada pela Figura 3.2.

Série temporal de correntes

Local VERÃO OUTONO

ponto ACM1 (prof. local 15 m) 15/12/2002 - 02/02/2003 21/05/2003 - 25/06/2003

ponto ACM2 (prof. local 28 m) 15/12/2002 - 02/02/2003 21/05/2003 - 25/06/2003

ponto ADP (prof. local 42 m) 29/12/2002 - 21/01/2003 22/05/2003 - 27/06/2003

Série temporal de ventos

Local VERÃO OUTONO

Ponta do Mutá 16/12/2002 - 03/02/2003 24/05/2003 - 24/06/2003

As séries temporais de correntes foram decompostas e rotacionadas de acordo com

o eixo de maior variabilidade de cada uma delas, resultando em componentes para-

lelos (v) e perpendiculares (u) à costa/canal. Estes componentes foram analisados

com base em três procedimentos: i) estatı́stica básica dos dados brutos; ii) análises

de coerência das séries sub-inerciais e iii) decomposição espectral e análise harmônica

das séries supra-inerciais. As séries na banda sub-inercial foram obtidas com o filtro

digital proposto porWalters & Heston (1982), adotando-se um perı́odo de corte de 50 h,

que representa a frequência inercial local.

A densidade espectral de potência (PSD), obtida pelo método do Periodograma de

Welch, foi usada para investigarmos a coerência entre as séries sub-inerciais de ventos e

correntes, sendo removidas as tendências das séries antes de procedermos às análises

e mantido um limite de confiança de 95%, mantendo-se oito graus de liberdade do

espectro. Para as correntes coletadas ao longo da coluna d’água (ponto ADP) foi rea-

lizada a análise de EOF, com o intuito de investigarmos a contribuição dos diferentes

modos de variabilidade na geração das correntes nesta região. As séries supra-inerciais

foram obtidas aplicando-se o filtro deWalters & Heston (1982) com um perı́odo de corte

na frequência de maré (0,6-6 cpd), evitando-se as variabilidades de alta frequência as-

sociadas à ondas internas.
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3.1.2 Resultados Obtidos

Nesta seção são apresentados os padrões médios dos dados brutos e o compor-

tamento de cada componente (u,v), nas diferentes bandas de frequência, é também

investigado.

Os dados brutos

O comportamento dos ventos durante o perı́odo analisado (Figura 3.3) esteve de

acordo com os padrões climatológicos apresentados na Figura 2.2, soprando preferen-

cialmente deN-NE durante o verão e de E-SE durante o outono. Os ventos apresentaram-

se polarizados principalmente na direção paralela à costa, com magnitude e desvio-

padrão similares entre as estações (Tabela 3.3). Apesar de ambos componentes do

vento apresentarem parte de sua variabilidade associada à frequência supra-inercial

(no mı́nimo 52% da variabilidade total), as forçantes nesta banda de frequência pa-

recem ser mais relevantes na direção perpendicular à costa, que apresentam desvio-

padrão duas vezes maior que a média (Tabela 3.3).

As correntes na PC tendem a seguir a direção do vento preferencial, sendo alinha-

das principalmente paralelas à costa e experienciando uma reversão completa do fluxo

preferencial em função de uma mudança similar na orientação do vento (Figura 3.3 e

Tabela 3.3). Para ambos os pontos na PC, as correntes médias paralelas à costa são mais

intensas e menos energéticas durante o verão e apresentam alta variabilidade concen-

trada na direção perpendicular à costa, com desvios-padrão próximos a duas ordens

de magnitude do valor médio.

Na PCmédia (ponto ADP), as correntes paralelas à costa são marcadas por uma sig-

nificativa redução da magnitude ao longo da coluna d’água durante ambas as estações

do ano (Figura 3.3e-j e Tabela 3.3), apesar de não apresentaremmudança de orientação

como resposta à dinâmica de Ekman. Este comportamento pode ser atribuı́do a ven-

tos fracos soprando sobre uma plataforma curta, como observado por Lentz & Winant

(1986) na Plataforma Sul da Califórnia. Na PCLB, e como será descrito da Seção 3.2,

a passagem de sistemas frontais é capaz de mudar a direção média do fluxo ao longo

da coluna d’água. No entanto, as reversões de correntes ao longo da coluna d’água

observadas durante o final de maio (Figura 3.3f, h, j) não podem ser atribuı́das a estes
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sistemas, uma vez que os ventos sopram de S-SE. Além disso, as reversões de corren-

tes observadas durante o começo de junho também não são relacionadas à forçante do

vento, indicando que outro mecanismo importante pode estar afetando a circulação

nesta região.
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Figura 3.3: Série temporal dos dados observados de (a,b) ventos, (c,d) correntes superficiais
na PC interna e correntes observadas em (e,f) superfı́cie, (g,h) meio e (i,j) fundo na PCmédia,
durante as estações de verão e outono. PI e PM são relacionados às plataformas interna e
média (ACM2 e ADP na Figura 3.2), respectivamente. As linhas pontilhadas verticais nos
gráficos a,b indicam a passagem de frentes-frias.

Apesar das correntes na PC apresentarem um comportamento similar, os mecanis-

mos forçantes variam de acordo com as estações (Tabela 3.3). As correntes superficiais

paralelas à costa na PC interna (ACM2) são preferencialmente geradas por forçantes

sub-inerciais, responsáveis por até 87% da variabilidade total, enquanto as correntes

perpendiculares à costa são primordialmente (mı́nimo de 60%) geradas por forçantes

supra-inerciais. As correntes de maré nesta região agem preferencialmente na direção

perpendicular à costa, sendo responsáveis por ∼50% da variabilidade total na banda

supra-inercial.
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Tabela 3.3: Estatı́stica básica dos componentes paralelo (v) e perpendicular (u) à costa/canal
do vento e correntes, durante as estações de verão (V) e outono (O), incluindo as médias
(v̄,ū), desvio-padrão (σv,σu) e a porcentagem da variabilidade em função das forçantes supra-
inerciais e de maré (em parênteses). Valores positivos de v (u) para os pontos ACM2 e ADP
são orientados para norte (leste) e para o ponto ACM1 para o largo (sul). Os valores de cor-
rentes são em cm s−1 e para o vento em m s−1. As correntes no ponto ADP são apresentadas
em superfı́cie (s), meio (m) e fundo (f).

v̄ ū σv σu %varv %varu
V O V O V O V O V O V O

ACM1 (s) 4,4 2,7 -1,8 -2,7 36,4 33,9 9,5 6,8 99,6 97,5 77,7 87,5
(86,9) (98,6) (55,6) (57,3)

ACM2 (s) -20,7 13,4 -4,8 -3,5 8,5 13,6 5,6 4,7 28,5 12,9 65,6 60,0
(31,2) (16,9) (48,7) (46,2)

(s) -22,4 15,3 1,6 3,3 9,9 18,1 4,6 7,0 44,9 19,2 56,1 66,9
(48,8) (33,8) (44,7) (41,3)

ADP (m) -13,1 5,4 -0,5 -0,1 6,7 14,8 4,0 5,3 55,2 11,1 85,9 59,4
(64,5) (18,7) (60,6) (35,3)

(f) -4,7 1,5 -2,3 -0,9 6,4 9,6 3,6 5,3 48,5 17,9 66,4 64,9
(75,1) (23,8) (65,7) (27,2)

Vento -1,25 1,60 -0,13 0,96 1,60 1,75 1,37 1,60 52,2 60,7 86,3 66,5

Na PC média (ADP) os mecanismos forçantes mudam entre as estações do ano

(Tabela 3.3). Durante o verão as correntes são geradas por forçantes nas duas ban-

das de frequência e as correntes de maré são importantes em ambos componentes das

correntes, sendo responsáveis por pelo menos 45% da variabilidade na banda supra-

inercial. Durante o outono, as forçantes sub-inerciais são mais importantes na geração

das correntes paralelas à costa, que representam mais de 81% da variabilidade total,

enquanto as forçantes supra-inerciais são responsáveis por mais de 59% da variabi-

lidade observada nas correntes perpendiculares à costa. No entanto, as correntes de

maré continuam sendo importantes em ambos componentes da corrente.

As correntes superficiais na região de interação plataforma/estuário (ACM1) são

claramente geradas por forçantes supra-inerciais e alinhadas principalmente na direção

paralela ao canal estuarino (Tabela 3.3). As correntes demaré são responsáveis por pelo

menos 87% da variabilidade das correntes paralelas ao canal e por até 57% da varia-
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bilidade das correntes perpendiculares ao canal. A menor contribuição das correntes

de maré nesta direção pode ser atribuı́da ao fato de que as correntes perpendiculares

ao canal são mais susceptı́veis às variações causadas pelo vento e pelo gradiente de

pressão lateral (Mantovanelli et al., 2004). Apesar de observamos um pequeno aumento

no valor médio das correntes paralelas à costa entre o verão (4,4 cm s−1) e o outono

(2,7 cm s−1), elas mantêm-se na direção de vazante em ambas estações.

A banda sub-inercial

As forçantes sub-inercias são responsáveis pela fraca corrente superficial na região

de interação plataforma/estuário (ACM1), que mantêm-se orientada de vazante du-

rante ambas as estações, exceto no final de junho (Figura 3.4).
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Durante o verão, ambos componentes do vento foram efetivos na geração das cor-

rentes paralelas ao canal (γ2 >0,8) e a correlação fora de fase com o vento paralelo

à costa (com perı́odo de 7 dias) reflete a influência da dinâmica de Ekman na região

costeira, quando um vento soprando de norte deve conduzir um fluxo superficial em

direção ao largo (Figura 3.5a). A correlação em fase com o vento perpendicular à costa

no perı́odo de 5-7 e 12 dias, indica que um vento soprando estuário acima corresponde

com um fluxo superficial negativo (enchente, Figura 3.5b). Durante o outono, as cor-
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rentes paralelas ao canal só apresentam coerência significativa (γ2 ∼0,8, não apresen-

tado) com o componente perpendicular à costa do vento e para um perı́odo de 7 dias.
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senta o limite de confiança de 95%.

A Figura 3.6 mostra que as correntes na PC adjacente são mais energéticas na

direção paralela à costa e altamente correlacionadas com o vento paralelo à costa.

Na plataforma média (ADP), a corrente paralela à costa (linha cheia) apresenta uma

intensa redução em magnitude em direção ao fundo, sem mudança na direção pre-

ferencial do fluxo (Figura 3.6 e-j) como resposta à espiral de Ekman. As correntes

perpendiculares à costa (linhas tracejadas) nesta região apresentam correntes em su-

perfı́cie e fundo com direções opostas, refletindo a dinâmica de Ekman (Figura 3.6 e-j).

Uma reversão intensa das correntes é observada nas plataforma interna e média no

inı́cio de junho, que persistiu por quatro dias e não mostrou relação com a forçante

do vento. Este comportamento indica a influência da dinâmica associada a um vórtice

anti-ciclônico, como pode ser observado pelo campo de velocidades geostróficas deri-

vado do AVISO (2011), mais evidente no final de junho (Figura 3.7).
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e perpendicular à costa na plataforma interna (PI); correntes paralela e perpendicular à costa
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tados são uma média dos snapshots para os dias (a) 4, 7 e 11/06/2003 e (b) 21, 25 e 28/06/2003.
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As correlações cruzadas entre o vento paralelo à costa e as correntes na PC são

apresentadas na Figura 3.8. Defasagens positivas indicam que o vento antecede à cor-

rente. As correlações na plataforma interna (ponto ACM2) são significativas somente

durante o outono, quando um pico de +0,8 ocorre entre o vento e a corrente paralelos

à costa sem defasagem entre eles (Figura 3.8b), indicando que um vento soprando de

sul está relacionado com uma corrente para norte. A correlação de -0,48 com a corrente

perpendicular à costa é menos pronunciada (Figura 3.8d), indicando que ventos de sul

são correlacionáveis com um fluxo em direção à costa.

Na plataforma média (ponto ADP), a correlação cruzada entre vento e corrente pa-

ralelos à costa é elevada (+0,6) em ambas as estações do ano (Figura 3.8e,f) e ao longo

da coluna d’água, caracterizando uma resposta barotrópica à forçante remota do vento.

No entanto, durante o outono, quando a estratificação vertical é fraca (vide Seção 3.2),

a correlação é maior (+0,8) sem defasagem significativa ao longo da coluna d’água. As

correntes perpendiculares à costa apresentam uma correlação fora de fase (em fase)

com o vento paralelo à costa em superfı́cie (próximo ao fundo), sem defasagem sig-

nificativa (Figura 3.8g,h), com um pico maior que ±0,7 durante o verão, refletindo as

camadas de Ekman de superfı́cie e fundo.

Os resultados da Figura 3.9a,b mostram que, apesar da forte estratificação obser-

vada na região durante o verão (vide Seção 3.2), a coerência (γ2 >0,8) entre as corren-

tes e ventos paralelos à costa aponta para um forte sinal barotrópico durante ambas as

estações do ano, com uma resposta em fase em praticamente toda a banda sub-inercial

(0,05-0,25 cpd). Durante o outono, os resultados observados na Figura 3.9b indicam

uma defasagem menos pronunciada entre as correntes em superfı́cie e fundo. Para

esta estação, as correntes perpendiculares à costa (Figura 3.9d), excluindo-se as cor-

rentes próximas ao fundo, também apresentam uma alta coerência (γ2 >0,8) com a

forçante remota do vento. O comportamento da fase na Figura 3.9c é um indicativo da

existência de um sistema de ressurgência durante o verão.
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Figura 3.8: Relação entre a correlação cruzada e a defasagem entre o vento paralelo à costa
(Vv) e as correntes (a,b) paralelas à costa (Vc) e (c,d) perpendiculares à costa (Uc) na plata-
forma interna (PI, ponto ACM2); (e,f) paralelas à costa (Vc) e (g,h) perpendiculares à costa
(Uc) em superfı́cie (linha cheia) e fundo (linha tracejada) na plataforma média (PM, ponto
ADP), durante o verão e outono.
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Figura 3.9: Coerência e fase (ângulo) entre o vento paralelo à costa (Vv) e (a,b) corrente
paralela à costa (Vc) e (c,d) corrente perpendicular à costa (Uc) em superfı́cie (linha cheia)
e fundo (linha tracejada) na plataforma média (PM), durante o verão e outono. A linha
pontilhada representa o limite de confiança de 95%.

Os diferentesmodos de variabilidade representativos das correntes paralelas à costa,

obtidos com análise de EOF, ressaltam a natureza barotrópica das correntes na pla-

taforma média (Tabela 3.4). Em ambas estações podemos notar que mais de 80%

da variabilidade está contida nos dois primeiros auto-valores, sendo no mı́nimo 60%

concentrado no modo barotrópico. A variabilidade média muda sazonalmente, com

a máxima energia concentrada no outono. A importância individual do modo ba-

rotrópico não muda significativamente entre as estações, mas o modo baroclı́nico sim.

Durante o verão, o modo baroclı́nico é maior, respondendo por 22% da variabilidade

total, o que pode ser uma resposta à forte estratificação observada durante esta estação,

como será discutido na Seção 3.2.
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Tabela 3.4: Variabilidade das correntes sub-inerciais paralelas à costa na plataforma média
(ponto ADP) e a variabilidade relativa associada aos dois maiores auto-vetores, durante o
verão e outono.

Estação Variabilidade Dois maiores
(cm2 s−2) auto-vetores

Verão 26,0 0,60 0,22

Outono 161,0 0,68 0,13

A banda supra-inercial

As correntes na conexão plataforma-estuário (ponto ACM1, profundidade local de

15 m) são claramente geradas por forçantes supra-inerciais e principalmente alinhadas

no canal estuarino, como apresentado na Tabela 3.3. Com base em 25 componentes de

correntes de maré, obtidas por análise harmônica (Franco, 1988) das correntes supra-

inerciais para esta região, encontramos que o componente de maré semi-diurna M2

é o mais importante, seguido pelo componente S2, com amplitudes de 44,5 cm s−1 e

19,2 cm s−1, respectivamente (Figura 3.10). Os dois principais componentes diurnos

O1 e K1 (não apresentados) possuem amplitudes de 2,2 cm s−1 e 1,6 cm s−1, respectiva-

mente, não apresentando contribuição significativa na geração destas correntes.

O espectro de energia dos dois componentes da velocidademostra picos energéticos

centrados na frequência semi-diurna (Figura 3.11a,b), sendo que o componente das cor-

rentes paralelo ao canal estuarino mostra um forte pico de energia centrado no perı́odo

de 24 h, que é correlacionado com o espectro de energia observado para o vento (Figura

3.11g,h). Durante o outono, existem picos energéticos concentrados em uma maior

gama do espectro (Figura 3.11b), o que pode ser atribuı́do à forte variabilidade do

campo de ventos durante esta estação (Tabela 3.3).
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Figura 3.10: Elipses de maré superficiais (∼5 m de profundidade) para os dois principais
componentes semi-diurnos na conexão plataforma/estuário (ACM1) e para as plataforma in-
terna (ACM2) e média (ADP). Para a plataforma média também é apresentada a elipse de
maré próximo ao fundo (linha ponto-traço). As linhas traço-ponto e cheia possuem a mesma
escala.
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Figura 3.11: Espectro de energia para as correntes superficiais supra-inerciais paralelas à
costa/canal (linha cheia) e perpendiculares à costa/canal (linha tracejada) na (a,b) conexão
estuário/plataforma (ACM1), (c,d) plataforma interna (PI, ACM2) e (e,f) plataforma média
(PM, ADP), e (g,h) para os componentes do vento na banda supra-inercial, durante o verão e
outono.
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As elipses dos dois principais componentes semi-diurnos de maré na PC interna

(ponto ACM2) são principalmente alinhadas na direção perpendicular à costa (Figura

3.10), com a amplitude do componente M2 (S2) de 4 cm s−1 (1,8 cm s−1). Para a PC

média (ponto ADP) as elipses são alinhadas preferencialmente na direção paralela à

costa, com exceção da elipse do componente M2 durante o outono, o que reforça o

observado anteriormente, que as forçantes de maré possuem contribuição similar nos

dois componentes da velocidade nesta região da PC. As amplitudes das elipses em

superfı́cie são 4 cm s−1 e 1,8 cm s−1 para os componentes M2 e S2, respectivamente,

com um pequeno aumento em direção ao fundo (elipses traço-pontilhadas).

O espectro dos dois componentes da corrente superficial na PC mostram picos

energéticos na frequência semi-diurna que são correlacionados com os picos obser-

vados no espectro do vento (Figura 3.11c-h). A energia associada com a variabilidade

do componente perpendicular à costa das correntes aumenta em direção à costa (ponto

ACM2) durante ambas as estações, sendo até duas ordens de magnitude maior do que

a energia associada ao componente paralelo à costa (Figura 3.11c,d). No entanto, na

PC média (ponto ADP) existem picos de energia concentrados no perı́odo de 25 h, que

não são observados no espectro para a PC interna, mas correlacionam-se com os picos

observados para o espectro do vento (Figura 3.11e-h). Para esta região, a energia as-

sociada com o componente paralelo à costa é maior durante o verão e similar com a

energia associada ao componente perpendicular à costa durante o outono, quando a

coerência semi-diurna do vento é significativa.

Para a PC média, a variabilidade sazonal das correntes supra-inerciais ao longo

da coluna d’água também foi investigada com o uso de EOF. Em comparação com

a variabilidade na banda sub-inercial (Tabela 3.4), são necessários mais modos para

responder a variabilidade na banda supra-inercial, e a natureza dos modos muda entre

as estações (Tabela 3.5).
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A variabilidade observada durante o verão, para ambos componentes paralelo e

perpendicular à costa, é concentrada nos três primeiros modos, que respondem por

mais de 80% da variabilidade total. Durante o outono, quando a estratificação é fraca,

os três primeiros modos respondem por menos de 70% da variabilidade total obser-

vada e a variabilidade do componente paralelo à costa atinge seu valor mı́nimo. A

variabilidade do componente perpendicular à costa não muda significativamente en-

tre as estações.

Tabela 3.5: Variabilidade das correntes supra-inerciais para ambos componentes paralelo e
perpendicular à costa na plataforma média (ponto ADP) e a variabilidade relativa associada
aos três maiores auto-vetores, durante o verão e outono.

Estação Variabilidade Três maiores
(cm2 s−2) auto-vetores

Componente paralelo à costa

Verão 22,0 0,47 0,24 0,13

Outono 11,5 0,31 0,24 0,14

Componente perpendicular à costa

Verão 5,8 0,37 0,26 0,19

Outono 7,0 0,27 0,26 0,15

3.1.3 Discussão integrada dos resultados

A circulação na PC adjacente à BCM foi investigada com base em um conjunto de

dados original, cobrindo o verão de 2002-2003 (final de dezembro de 2002 ao inı́cio

de fevereiro de 2003) e o outono de 2003 (final de maio e junho). A plataforma da

BCM é uma região única, localizada nas proximidades da bifurcação da CSE, que dá

origem a duas importantes CCOs, a CB e a CNB/SCNB, e situada na porção mais

estreita da PCLB (17 km em média). Em função de sua localização geográfica, é espe-

rado que a circulação média desta região tenha influência dos processos relacionados

com as CCOs. Além disso, esta região possui influência das variações dos ventos lo-

cal e remoto, da passagem de sistemas frontais e do regime de marés, resultando em
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cenários distintos entre as estações de verão e outono. Os resultados aqui apresenta-

dos mostram que a circulação na plataforma da BCM pode ser dividida em três regiões

independentes, de acordo com os mecanismos forçantes.

Na região de conexão da plataforma com a região estuarina, as correntes são cla-

ramente geradas por forçantes supra-inerciais e a sua variabilidade é principalmente

concentrada na direção paralela ao canal estuarino. As forçantes supra-inerciais são

responsáveis por pelo menos 97% da variabilidade do componente paralelo ao canal,

sendo até 98% geradas por correntes de maré. As correntes perpendiculares ao canal

também são geradas por forçantes supra-inerciais, mas a contribuição destas forçantes

nesta direção é menos pronunciada. As correntes sub-inerciais nesta região são alta-

mente correlacionadas com ambos componentes do vento durante o verão, refletindo

o efeito das forçantes local e remota do vento. Durante o outono, as correntes paralelas

ao canal são altamente correlacionadas com o componente perpendicular à costa do

vento, no perı́odo de 7 dias, o que pode estar relacionado à influência das frentes-frias

na região. O vento parece ser o principal mecanismo forçante das correntes residuais

de vazante na entrada do canal estuarino, uma vez que correntes de densidade são

inexpressivas em função da baixa descarga dos rios adjacentes.

Na plataforma, as correntes são claramente influenciadas pelo vento, seguindo a

direção preferencial deste e apresentando uma completa reversão do fluxomédio entre

o verão e outono. Durante o verão, as correntes são dirigidas para sul em função

do vento preferencial de NE, enquanto no outono as correntes são preferencialmente

dirigidas para norte em função dos ventos de E-SE. No entanto, a contribuição dos

diferentes mecanismos forçantes na geração das correntes variam de acordo com as

estações e com a região da PC.

Na PC interna, durante ambas estações, as correntes paralelas à costa são geradas

principalmente por forçantes sub-inerciais, enquanto as correntes perpendiculares à

costa são geradas por forçantes na banda supra-inercial. Nesta banda de frequência,

as correntes de maré são mais importantes ao longo da direção perpendicular à costa.

Por outro lado, na frequência sub-inercial, o vento paralelo à costa só contribui signifi-

cativamente na geração das correntes paralelas à costa durante o outono.
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As correntes na PC média são geradas por forçantes nas duas bandas de frequência

durante o verão, com as correntes de maré assumindo um importante papel em ambos

componentes da corrente. Durante o outono, as forçantes sub-inerciais são mais im-

portantes na geração das correntes paralelas à costa, apesar das correntes de maré con-

tinuarem atuando de maneira similar em ambas direções. As correntes sub-inerciais

paralelas à costa em superfı́cie e fundo apresentam uma alta correlação com o vento

paralelo à costa, o que não reflete o efeito de rotação das correntes em direção ao fundo,

de acordo com a dinâmica de Ekman. No entanto, as correntes superficiais perpendi-

culares à costa nesta banda de frequência apresentam uma correlação fora de fase com

o vento paralelo à costa, enquanto as correntes próximas ao fundo estão em fase, re-

fletindo a dinâmica das camadas de Ekman de superfı́cie e fundo. Além disso, a alta

correlação e o comportamento de fase entre as correntes perpendiculares à costa e o

vento paralelo à costa, em praticamente toda a banda sub-inercial durante o verão,

aponta para a presença de um sistema de ressurgência durante esta estação do ano.

As mudanças sazonais na hidrografia também afetam a variabilidade das correntes

sub-inerciais ao longo da coluna d’água na PC média. Os primeiros dois modos de va-

riabilidade respondem por quase a totalidade da variabilidade das correntes paralelas

à costa observadas durante ambas as estações, com dominância do modo barotrópico.

No entanto, durante o outono, quando a variabilidade média é maior, o modo ba-

roclı́nico é menos pronunciado e a resposta destas correntes à forçante do vento quase

não apresenta defasagem ao longo da coluna d’água. Este comportamento pode ser

uma resposta à fraca estratificação, tı́pica desta estação. Na banda supra-inercial são

necessários mais modos para responder a variabilidade total observada durante o ou-

tono em comparação com o verão.

Os fenômenos de meso-escala relacionados às CCOs, que fluem próximo à região

da quebra de plataforma/talude, parecem afetar periodicamente a circulação na pla-

taforma da BCM. Significativas reversões das correntes ao longo da coluna d’água ob-

servadas durante o outono (persistindo por quatro dias), não apresentaram correlação

com o vento, mas concordaram com a dinâmica associada a um vórtice anti-ciclônico.

A influência da CCO na plataforma continental brasileira é reconhecida (e.g. Campos

et al., 1995; Soares &Moller, 2001), mesmo em uma região próxima à sua formação onde
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ela apresenta baixa intensidade (e.g. Soutelino et al., 2011). A influência da CCO será

discutida em mais detalhes na Seção 3.2.

3.2 A influência da circulação de larga-escala, processos

transientes e locais na circulação sazonal da Plataforma

Continental Leste Brasileira, 13oS

Adicionalmente à complexidade dos mecanismos forçantes da circulação na PCLB

apresentada na Seção 3.1, a topografia da PCLB é também marcada pela presença de

cânions submarinos, cuja dinâmica reforça o transporte entre a plataforma e o oceano

profundo (Allen & Durrieu de Madron, 2009).

A literatura a respeito da dinâmica de cânions estreitos aumentou durante a última

década. Para o cânion de Astoria, localizado na costa noroeste da América do Norte,

She & Klinck (2000), com base em modelagem numérica, mostraram que para a região

costeira sob a influência de ventos favoráveis à ressurgência, o gradiente de pressão

perpendicular à costa, que suporta o fluxo geostrófico paralelo à costa, quando interage

com a topografia do cânion quebra o balanço geostrófico e dirige um fluxo para dentro

deste, induzindo uma ressurgência. A quantidade de água nesta ressurgência é maior

do que a imposta pela ressurgência causada pelo vento na quebra da PC adjacente e

é capaz de ressurgir águas de regiões até 300 m abaixo da margem do cânion. Kampf

(2006) sugere que para um sistema de ressurgência, as perturbações no campo de den-

sidade como resposta ao ajustamento geostrófico ao gradiente de pressão barotrópico

gerado perpendicularmente ao cânion, atuam reforçando o processo de ressurgência,

com a formação de um vórtice ciclônico sobre o cânion sendo amaior resposta ao efeito

da estratificação.

Para um sistema de subsidência, ocorre o oposto e um anti-ciclone é formado (She &

Klinck, 2000). Estes autores ressaltam que a circulação próxima ao topo do cânion, nesta

situação, é mais direcionada paralelamente à costa, enquanto que para um evento de

ressurgência a circulação é principalmente orientada na direção perpendicular à costa.
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Como tem sido demonstrado, a PCLB é uma região muito rica em termos de me-

canismos hidrodinâmicos. Em função da largura de sua plataforma, é esperado que

as CCOs originadas da bCSE, e os processos de meso-escala associados, tenham uma

forte interação com as correntes geradas pelo vento na PC. Todos estes processos estão

sujeitos a um forte ciclo sazonal. No entanto, embora estes mecanismos forçantes te-

nham sido discutidos isoladamente em alguns trabalhos, até este momento nenhum

esforço foi empreendido para a compreensão integrada destes, com vistas a elucidar a

circulação sazonal da PCLB. Com este propósito, e com foco na costa central da Bahia

(em torno de 13oS), esta Seção tem como objetivo estabelecer uma primeira visão regi-

onal a respeito da influência da circulação de larga-escala e de processos transientes,

bem como da topografia local, na circulação sazonal da PCLB.

Para isso, um conjunto original de dados oceanográficos (hidrografia e correntômetria)

coletados ao longo da plataforma e talude continental, cobrindo as quatros estações do

ano, é explorado.

3.2.1 Contextualização Regional

A região de estudo está localizada na costa central do estado da Bahia (Figura 3.12),

ao sul da região onde a PCLB atinge sua menor largura (∼7 km). A quebra da plata-

forma está situada entre as isóbatas de 50-60 m.

Como mencionado anteriormente, em função da pequena largura da plataforma,

é esperado que as CCOs adjacentes e as atividades de meso-escala associadas tenham

influência na dinâmica da plataforma. Uma vez que a latitude da bCSE, nas camadas

superiores, muda sazonalmente, uma possı́vel mudança na direção das CCOs durante

um ciclo anual é também esperada. Devido: i) a escassez de dados disponı́veis e ii) ao

fato de existir diversas maneiras de definirmos uma CCO, a origem da CB e CNB é,

de certa forma, difı́cil de ser definida (veja Figura 4 de Stramma & Schott (1999)). Nesta

seção, adotaremos a mudança de direção da velocidade média anual em várias seções

perpendiculares à costa obtidas de 13 anos de dados de bóias de deriva (Oliveira et al.,

2009), para posicionarmos a origem da SCNB e CB em 10oS e 15oS, respectivamente. A

circulação regional associada às CCOs durante o perı́odo das campanhas é discutida

em maiores detalhes na Seção 3.2.3.
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Figura 3.12: Mapa de localização da região de estudo. R1, R2 e R3 são as radiais, onde os
sı́mbolos • e ⊗ representam as estações de CTD (1-9 nas R1 e R3, 1-11 na R2). As seções de
ADCP são delimitadas pelos sı́mbolos ⊗. O sı́mbolo H representa a estação meteorológica
do INPE. As isóbatas são representadas pelos contornos de 10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 200 m,
1000 m e 2000 m. A isóbata de 50 m (em negrito) representa a margem do cânion. A R2 está
localizada sobre o eixo principal do cânion de Salvador.

Enquanto a SCNB é uma CCO intensa com fluxo direcionado para norte, em sua

origem, a CB é um fluxo fraco e raso (∼100 m) direcionado para sul, geralmente asso-

ciada com a quente e salina AT (T>20oC, S>36 e σθ <25,7 kg m−3). Em seu fluxo para

sul, a CB aumenta em intensidade e profundidade, incorporando o fluxo da ACAS

constituinte da termoclina superior, o que ocorre próximo a 22oS de acordo com a li-

teratura (Stramma & England, 1999; Silveira et al., 2000; Cirano et al., 2006). Em função

disso, a termoclina superior, abaixo da camada superficial, na região de estudo, possui

o seu fluxo sempre direcionado para norte transportada pela SCNB. Este fluxo perma-

nente no nı́vel da SCNB é claramente observado em 14oS nos resultados demodelagem

numérica de Rezende et al. (2011).
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A camada superficial é fortemente influenciada pelos ventos locais e mudanças na

temperatura do ar, o que contribui para uma notável mudança na profundidade da

camada de mistura (PCM) entre as estações do ano. Neste estudo, a definição da PCM

é baseada no critério da temperatura definido por Montégut et al. (2004), que adota a

profundidade onde ocorre uma mudança de 0,2oC em relação à temperatura na pro-

fundidade de 10 m. De acordo com os autores, o uso desta profundidade de referência

exclue grande parte do forte ciclo diurno das camadas superficiais do oceano. Uma

vez que a climatologia sazonal da PCM, de acordo comMontégut et al. (2004), tem uma

resolução horizontal de 1ox1o, temos que levar em conta que esta não possui resolução

suficiente para resolver os efeitos gerados pormudanças bruscas da topografia na PCM

local, refletindo principalmente o padrão geral da plataforma continental. Para a região

de estudo, a climatologia sazonal da PCM (Figura 3.13), de acordo com Montégut et al.

(2004), apresenta valores variando entre ∼35 m no verão e ∼75 m no inverno. A re-

estratificação de primavera também é bem definida, com valores próximos àqueles

observados durante o verão (Figura 3.13a,b).

Com relação à sazonalidade das correntes na plataforma, a Seção 3.1 mostrou que

as correntes paralelas à costa na PC interna são geradas principalmente por forçantes

sub-inerciais durante ambas estações de verão e outono. Para a PC média, as forçantes

sub-inerciais são mais importantes durante o outono, em função da fraca estratificação

observada nesta estação, resultando em uma assinatura mais barotrópica.

Como mencionado anteriormente, a presença de mudanças bruscas na topografia

pode adicionar uma maior complexidade aos padrões de circulação e estrutura ter-

mohalina. A Figura 3.12 apresenta a localização do CS, que é um cânion relativamente

longo (∼24 km) e estreito, com a profundidade do seu eixo (H) em 450 m e meia lar-

gura (L) de 7,7 km, resultando em uma razão de aspecto (H/L) de 0,06. O cânion é

relativamente simétrico em forma e alinhado perpendicular às isóbatas locais, o que

significa que as correntes paralelas à costa, que seguem a direção NE-SO das isóbatas,

interceptam o eixo do cânion perpendicularmente. Para avaliarmos a influência da

topografia do cânion na circulação local, e de acordo com Hickey (1997), devemos ana-

lisar alguns importantes parâmetros de escala, como o parâmetro de estratificação

(S=NH/fL), a escala vertical de estratificação (Tr=fL/N) e o raio de deformação de
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Rossby interno (Rd=NH/f). Cada um desses parâmetros depende da latitude local

a partir do parâmetro de Coriolis (f) e da estratificação em função da frequência de

Brunt-Vaisala (N2, frequência de estratificação).
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Figura 3.13: Profundidade da camada de mistura (PCM) na região de estudo derivada da
climatologia global de Montégut et al. (2004) para as estações de (a) primavera, (b) verão, (c)
outono e (d) inverno. A caixa delimita a região de estudo.

Para a região de estudo f = -3,4 x 10−5 s−1 e, com base nos dados in situ que

serão apresentados na Seção 3.2.3, a raiz da frequência de estratificação (N) varia en-

tre 5,5 x 10−3 e 6,9 x 10−3, o parâmetro de estratificação (S) varia entre 9 e 12, a escala

vertical de estratificação (Tr) varia em torno de 50 m e 40 m e o raio de deformação
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interno de Rossby (Rd) varia em torno de 70 km e 90 km, para uma estratificação fraca

(inverno) e forte (verão), respectivamente. Como consequência, o CS irá certamente

afetar a circulação e uma dinâmica similar àquela descrita no inı́cio da Seção 3.2 é as-

sim esperada.

3.2.2 O conjunto de dados e a metodologia aplicada

Quatro cruzeiros hidrográficos, cobrindo as quatro estações do ano, foram condu-

zidos durante os seguinte perı́odos: i) 17 a 24 de outubro de 2006 - Primavera; ii) 24-28

de janeiro de 2007 - Verão; iii) 9-16 de maio de 2007 - outono e iv) 2-5 de agosto de 2007

- inverno. Em cada campanha, foram coletados 29 perfis de temperatura e salinidade

distribuı́dos em três radiais perpendiculares à costa (Figura 3.12). Adicionalmente, fo-

ram registrados perfis verticais de velocidade para a região da plataforma ao longo de

cada radial.

As medições hidrográficas foram feitas com umCTD damarca Seabird, modelo SBE

19 plus SEA-CAT Profiler, com frequência de amostragem de 4 Hz. Os perfis verticais

atingiram uma profundidade máxima de 500 m em função da limitação do instru-

mento. As medições de correntes foram realizadas com um perfilador acústico ADCP

da marca RD, modelo Workhorse 600 kHz, entre as isóbatas de 10 m e 50 m em função

do alcance do instrumento. No entanto, para a radial 2 o limite mais profundo da per-

filagem do ADCP foi posicionado entre as isóbatas de 50 m e 200 m, com o intuı́to de

obtermos umamelhor representação da dinâmica da circulação sobre o eixo do cânion.

O ADCP foi configurado com uma resolução vertical de 2 m, realizando médias hori-

zontais de 4 células com frequência amostral de 4 Hz.

Os dados hidrográficos foram filtrados para removermos dados espúrios e depois

foi procedida umamédia em caixa (Emery & Thomson, 1998). A hidrodinâmica será ava-

liada, entre outros critérios, com base na evolução da PCM (de acordo com Montégut

et al. (2004)), que é capaz de capturar importantes caracterı́sticas do oceano global e de-

sempenha um importante papel em vários processos oceânicos (Montégut et al., 2004;

Gonzalez-Pola et al., 2007). A PCM define a extensão da penetração da camada turbu-

lenta do oceano em função dos fluxos ar-oceano, estabelecendo o regime de troca de

calor entre atmosfera-oceano (Gonzalez-Pola et al., 2007).
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As correntes foram rotacionadas com base na orientação de cada radial em relação

ao norte verdadeiro (oT ), que são de 33oT , 37,8oT e 18oT para as radiais R1, R2 e R3,

respectivamente. Velocidades integradas na coluna d’água foram calculadas com base

na distribuição vertical destas correntes. Os dados do AVISO Ssalto/Duacs (AVISO,

2011) de topografia dinâmica absoluta e velocidades geostróficas (resolução horizontal

de 1/3o) também foram usados para estabelecermos um cenário regional da circulação

de larga-escala durante os cruzeiros sazonais.

O padrão de ventos regional foi investigado para cada mês de cruzeiro com o

intuı́to de relacionar o campo de ventos com a dinâmica da circulação regional. Os da-

dos de vento possuem resolução temporal de 3 horas e foram obtidos de uma estação

meteorológica localizada na cidade de Salvador (INPE, 2011b), distante aproximada-

mente 46 km da região de estudo (Figura 3.12). Uma vez que grande parte das análises

foram feitas em regiões oceânicas (>100 m), aplicamos uma correção nos dados da

estação meteorológica com base no critério proposto por Hsu (1986), que relaciona

o dado de vento no oceano com aquele em terra, de acordo com a equação Umar =

1, 62 + 1, 17Uterra, onde U representa a intensidade do vento. Este critério é recomen-

dado para uso operacional e climatológico e concorda com o critério proposto por

Liu et al. (1984), que leva em consideração as diferenças de temperatura entre oceano-

atmosfera.

Também devemos ressaltar que os dados de vento derivados das Reanálises II do

NCEP (Kanamitsu et al., 2002), para um ponto localizado na região central da área de

estudo, foi considerado. No entanto, estes dados foram descartados uma vez que a in-

tensidade dos ventos concordaram com os dados corrigidos da estação meteorológica,

e por terem uma menor resolução temporal (6 horas).

3.2.3 Resultados obtidos e discussão

Para uma melhor compreensão dos resultados, que serão discutidos preliminar-

mente em termos sazonais, é importante mencionar que em cada cruzeiro as cole-

tas nas radiais foram realizadas com uma janela de tempo de 3 a 7 dias, permitindo

a discussão dos efeitos dos processos transientes na circulação local. Considerando

que a forçante meteorológica é uma importante parcela da dinâmica local, uma breve



CAPÍTULO 3. CIRCULAÇÃO SAZONAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL DA COSTA
CENTRAL DA BAHIA COM BASE EM DADOS IN SITU 40

contextualização do padrão geral de ventos durante cada cruzeiro sazonal é forne-

cida na seção a seguir. Com este cenário em mente, uma visão geral da circulação de

meso/larga escala derivada do AVISO para cada cruzeiro, ou para a data mais próxima

disponı́vel, é também analisada em conjunto com a circulação da plataforma derivada

dos dados de ADCP. Finalmente, os dados hidrográficos, focando nos padrões gerais

da temperatura e salinidade observados durante os cruzeiros, são apresentados.

O Regime de ventos

Durante o cruzeiro de primavera, o vento predominante era de E-NE com velo-

cidade média de 2,9 m s−1 (Figura 3.14a). Entre os dias 21-22 de outubro e antes da

realização das amostragens na radial R1, uma frente-fria foi registrada (INPE, 2011b).

Nesse perı́odo os ventos reverteram para S, com intensidade média na direção paralela

à costa de 5,7 m s−1, um valor quase duas vezes o valor médio do mês. Para o cruzeiro

de verão não foi registrado entrada de frente-fria e os ventos seguiram a direção pre-

ferencial para esta estação, soprando de E-NE com intensidade média de 3,7 m s−1

durante o cruzeiro (Figura 3.14b). O componente paralelo à costa do vento foi muito

fraco, com intensidade média de -1,34 m s−1.

Durante o cruzeiro de outono a intensidade média do vento foi de 2,6 m s−1. No

entanto, uma forte frente-fria foi registrada antes das amostragens nas radiais R1 e R2,

e uma intensificação dos ventos de SE ocorreu, atingindo uma intensidade média de

6,6 m s−1 (Figura 3.14c). Por fim, o cruzeiro de inverno foi realizado sobre condições

tı́picas para esta estação, com ventos de S-SE e intensidade média de 3,6 m s−1. No

entanto, picos de intensidade maiores que +5,0 m s−1 foram registrados para o compo-

nente paralelo à costa do vento durante os dias de cruzeiro.
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Figura 3.14: Padrão de ventos observado na estação meteorológica de Salvador (INPE, 2011b)
durante os meses onde os cruzeiros de (a) primavera, (b) verão, (c) outono e (d) inverno fo-
ram conduzidos. Em cada gráfico o painel superior representa os vetores de vento e o painel
inferior representa o componente paralelo à costa do vento. As linhas verticais tracejadas
finas marcam os dias onde cada radial foi realizada (R1, R2 e R3) e as linhas tracejadas gros-
sas marcam os dias onde foram registrados passagem de frentes-frias. O eixo vertical dos
painéis superiores está orientado na direção N-S.

A circulação regional e da Plataforma Continental

Antes de descrevermos as correntes na plataforma derivadas do ADCP para as ra-

diais R1 a R3 durante os cruzeiros sazonais, é importante fornecer uma visão geral

da circulação na região do talude continental para os perı́odos de cruzeiro, para que

desta forma possamos avaliar a influência das CCOs na região de estudo. De acordo

com o apresentado na Seção 3.1, a circulação na região da PC interna e média é alta-

mente relacionada com o padrão de ventos. No entanto, as atividades de meso-escala

relacionadas à dinâmica da CCO na região do talude continental, influenciam periodi-
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camente a circulação na PC, podendo causar significantes reversões no campo médio

de correntes.

Com este intuito, mapas de correntes geostróficas e topografia dinâmica associ-

ada derivadas do AVISO (AVISO, 2011) para a região do talude continental e ao largo

(profundidades>200 m), foram obtidos para o dia mais próximo disponı́vel em cada

cruzeiro sazonal (Figura 3.15).

A circulação no talude continental durante o cruzeiro de primavera (Figura 3.15a),

mostra três anti-ciclones ocupando a região entre 12oS e 18oS, conduzindo uma corrente

em direção ao sul na região da quebra de plataforma/talude, um padrão similar da CB

ao norte de 20oS descrito por Soutelino et al. (2011). Na porção oceânica da região,

podemos claramente observar o fluxo orientado para oeste da CSE, que é associado

com estes anti-ciclones. O cenário durante o cruzeiro de verão (Figura 3.15b) é de certa

forma similar ao observado durante o cruzeiro de primavera, com exceção de que a

região do talude é menos dominada por vórtices e que o fluxo da CSE é agora mais

amplo.

Durante o cruzeiro de outono (Figura 3.15c), a circulação no talude continental e ao

norte de 15oS é agora definida como um fluxo contı́nuo orientado para N-NE, dirigido

principalmente pela bCSE que entra na região ao sul de 15oS. O gradiente de elevação

da superfı́cie do mar ao largo que suporta este fluxo é evidente ao longo de toda a

região. Durante o cruzeiro de inverno (Figura 3.15d), o padrão de circulação é similar

ao observado para o outono, mas agora os processos de meso-escala que ocupam a

região do talude continental são mais evidentes, como o padrão ciclônico que ocupa a

região entre 10oS e 14oS.

Com a circulação apresentada acima emmente, podemos agora analisar a circulação

na PC (entre as isóbatas de 10m e 50m) com base na distribuição horizontal das corren-

tes integradas na coluna d’água (Figura 3.16) e nas seções verticais de ADCP obtidas

durante os cruzeiros sazonais (Figuras 3.17 a 3.20).
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Figura 3.15: Mapas de velocidade geostrófica (vetores) e topografia dinâmica absoluta (em
cores) derivados do AVISO (AVISO, 2011) para o dia mais próximo dos cruzeiros de (a) pri-
mavera, (b) verão, (c) outono e (d) inverno. A topografia dinâmica média foi subtraı́da dos
gráficos para facilitar a comparação. Os dados são apresentados para as profundidades mai-
ores que 200 m. A caixa indica a região de estudo. A unidade de velocidade geostrófica é
cm s−1 e da topografia dinâmica absoluta é cm.
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Durante as estações de primavera e verão os ventos predominantes de E-NE (Fi-

gura 3.14a,b), favoráveis à ressurgência, dirigiram as correntes na radial R3 para sul

(Figura 3.16a,b). Na radial R2, apesar das medições terem sido feitas em condições

tı́picas (ventos de E-NE), o que se observa é uma reversão da circulação na plataforma,

com o fluxo orientado para NE, o componente paralelo à costa sendo reduzido (Figura

3.16a,b) e o componente perpendicular à costa sendo intensificado (Figura 3.17).
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Figura 3.16: Correntes barotrópicas derivadas dos dados de ADCP durante os cruzeiros de
(a) primavera, (b) verão, (c) outono e (d) inverno nas radiais R1, R2 e R3. As isóbatas são
representadas pelos contornos de 10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 200 m, 1000 m e 2000 m. A isóbata
de 50 m está em negrito. O acrônimo DFF é usado para indicar a radial onde o dado foi
obtido Depois da passagem de uma Frente Fria.
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Como mencionado na Seção 3.2.1, a radial R2 está localizada sobre o eixo do CS,

um cânion estreito com uma margem situada em uma profundidade rasa. A dinâmica

observada aqui é de certa forma compatı́vel com o observado na literatura (Hickey,

1997; She & Klinck, 2000). Para uma corrente que induz ressurgência, é gerada uma

circulação ciclônica na boca do cânion, as trocas na direção perpendicular à costa são

intensificadas e a ressurgência no cânion é mais intensa, quando comparada com a

região da quebra de plataforma adjacente. Os resultados associados à hidrografia serão

descritos na próxima seção.

Considerando que a margem do cânion está em uma profundidade de 50 m, que

é similar à escala vertical de estratificação (valor mı́nimo de 40 m no verão), é espe-

rado que o cânion influencie a circulação em toda a coluna d’água. A estrutura vertical

do fluxo perpendicular à costa que conecta a região da plataforma com a cabeça do

cânion, apresentada na Figura 3.17, mostra que o fluxo ao largo nas camadas super-

ficiais é associado aos processos de ressurgência que ocorrem na região da quebra de

plataforma/talude.
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Figura 3.17: Correntes perpendiculares à costa (cm s−1) derivadas dos dados de ADCP cole-
tados na radial R2 durante os cruzeiros de (a) primavera e (b) verão. Valores positivos (em
vermelho) são para o largo. As distâncias são a partir da estação próxima à costa (veja a
Figura 3.12 para localização).
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Na radial R1, que é afetada pelo flanco do cânion à jusante, uma assinatura adici-

onal da circulação ciclônica pode ser observada no cruzeiro de verão (Figuras 3.16b).

Embora as medições tenham sido realizadas sobre condições tı́picas para esta estação

(ventos de E-NE favoráveis à ressurgência), o fluxo na PC interna é para NE, seguindo

a direção do fluxo observado na radial R2, enquanto um fluxo orientado para SO, com

intensidade de 50 cm s−1 em superfı́cie, ocupa uma grande porção da PC, com um

significativo cisalhamento vertical (Figura 3.18b). Durante o cruzeiro de primavera, a

passagem de um sistema frontal antes da campanha na radial R1 (Figura 3.14a) não

permitiu verificarmos um comportamento similar, uma vez que a influência desta con-

tribuiu para uma reversão total do fluxo das correntes na plataforma (Figura 3.16a).

No entanto, uma caracterı́stica a ser explorada é aquela observada na porção final da

radial R1, onde um fluxo médio para SO foi mantido, com velocidades superficiais da

ordem de 15 cm s−1 e um fraco cisalhamento vertical (Figuras 3.18a). Este fluxo parece

estar associado com a circulação na quebra de plataforma/talude. Em ambas estações

de primavera e verão, os mapas de velocidades geostróficas do AVISO mostram uma

CCO orientada para sul na região de estudo (Figura 3.15a,b).

Distancia (km)

Pr
of

un
did

ad
e 

(m
)

20

0

0

5

5

−10

−5

0

−515

10 10

10

10

15
15

15

0

 

 

2 4 6 8 10 12 14 16
−50

−40

−30

−20

−10

(a)

Distancia (km)

−45

−40

−35
−30

−25

−20

−15
−10

−5

−10

−15
0

−5

−5

2 4 6 8 10 12 14 16
−50

−40

−30

−20

−10

(b)

Figura 3.18: Correntes paralelas à costa (cm s−1) derivadas dos dados de ADCP coletados na
radial R1 durante os cruzeiros de (a) primavera e (b) verão. Valores positivos (em vermelho)
são para nordeste. As distâncias são a partir da estação próxima à costa (veja a Figura 3.12

para localização).
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Durante as estações de outono e inverno, os ventos predominantes eram de S-SE

e as correntes eram favoráveis à subsidência. Com exceção da radial R3 durante o

cruzeiro de outono, uma completa reversão do fluxo médio foi observada, com corren-

tes orientadas para N/NE em todas as radiais (Figura 3.16c,d). Quando relacionado

aos cenários de primavera/verão, algumas diferenças são observadas. Durante a pas-

sagem de frentes frias, a circulação na plataforma é intensificada (radiais R1 e R2 na

Figura 3.16c comparada com a Figura 3.16d), a influência da CCO (Figura 3.15c) torna-

se mais clara durante estes eventos e o cisalhamento vertical no perfil de velocidades

é reduzido (Figura 3.19a). A redução do cisalhamento vertical é provavelmente as-

sociado ao fato que o fluxo da CCO é agora favorável à subsidência e a PCM é mais

profunda.

Na radial 2, a influência do cânion, quando comparado ao cenário de primavera/verão,

é reduzida e o componente paralelo à costa da velocidade é intensificado (Figura 3.19b

comparada com a Figura 3.20a). A redução do fluxo perpendicular à costa quando o

cânion é afetado por uma corrente favorável à subsidência (Figuras 3.20a,b), se compa-

rada ao caso de uma corrente favorável à ressurgência (Figura 3.17a,b), está de acordo

com os resultados de She & Klinck (2000). Apesar da redução de intensidade, o padrão

geral da circulação perpendicular à costa reverte entre os cenários de primavera/verão

e outono/inverno.
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Figura 3.19: Correntes paralelas à costa (cm s−1) derivadas dos dados de ADCP coletados nas
radiais (a) R1 e (b) R2 durante o cruzeiro de outono. Valores positivos (em vermelho) são
para nordeste. As distâncias são a partir da estação próxima à costa (veja a Figura 3.12 para
localização).
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Figura 3.20: Correntes perpendiculares à costa (cm s−1) derivadas dos dados de ADCP cole-
tados na radial R2 durante os cruzeiros de (a) outono e (b) inverno. Valores positivos (em
vermelho) são para o largo. As distâncias são a partir da estação próxima à costa (veja a
Figura 3.12 para localização).

Hidrografia

Com o intuito de proporcionar uma visão geral da variação sazonal dos dados hi-

drográficos, coletados nas três radiais durante cada cruzeiro, os perfis verticais médios

de temperatura, salinidade e σθ para as estações na quebra de plataforma/talude con-

tinental (profundidade local >100 m) foram calculados e estão apresentados na Figura

3.21. A hidrografia da PC e região da quebra de plataforma/talude é então discutida

em maiores detalhes na sequência desta seção.

A Figura 3.21 mostra a presença de duas massas de água, a quente e salina AT e a

ACAS. A AT varia sazonalmente, sendo mais quente e com salinidade quase constante

durante o verão. Durante as estações de primavera e inverno, a temperatura das águas

em superfı́cie/sub-superfı́cie são mais frias e a salinidade é mais variável. A ACAS,

que ocupa principalmente a termoclina, não apresenta variação significativa da estru-

tura termohalina, com exceção da estação de inverno, quando um aprofundamento da

interface entre as duas massas de água é observado.
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Figura 3.21: Perfis verticais médios de (a) σθ, (b) temperatura e (c) salinidade para a região
da plataforma externa (profundidades > 100 m) e talude continental (ver Figura 3.12 para
localização) durante as estações de primavera (linha preta fina), verão (linha preta grossa),
outono (linha cinza fina) e inverno (linha cinza grossa). As linhas pontilhadas representam
os limites entre a AT e ACAS.

O aprofundamento progressivo da PCM de 20 m (verão) para ∼170 m (inverno) é

observado na Figura 3.21. Variações na espessura da camada isotérmica podem ser

atribuı́das à mistura vertical intensificada pelo vento local e à ruptura da estratificação

em função do resfriamento da água em superfı́cie/sub-superfı́cie. Como será exposto

adiante, as dinâmicas local e de larga-escala também contribuem para mudanças na

camada isotérmica na região de estudo. A temperatura média na camada isotérmica

variou de um máximo de 27,8oC durante o verão para 25oC durante o inverno. Em

função do aprofundamento da camada isotérmica durante o inverno, águasmais quen-

tes ocupam as profundidades abaixo de 100 m em comparação com as outras estações

(Figura 3.21b, linha cinza grossa). A região da termoclina foi ocupada principalmente

pela ACAS, iniciando em profundidades de ∼150 m (∼220 m) durante a estação de

verão (inverno). As mudanças de salinidade em superfı́cie foram menos pronuncia-

das, com o valor máximo de 37,3 registrado durante o inverno, quando os valores de

salinidade ao longo da coluna d’água foram maiores que as outras estações (Figura

3.21).
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Com o propósito de avaliarmos a influência dos ventos, topografia local e processos

transientes nas variações sazonais das propriedades hidrográficas, a distribuição ver-

tical da temperatura para a região da plataforma/talude é apresentada na Figura 3.22

para todos os cruzeiros e os resultados são comparados com os valores climatológicos

obtidos por Montégut et al. (2004) (Figura 3.13).

Durante a primavera, as medições hidrográficas obtidas nas radiais R2 e R3 foram

feitas sob condições tı́picas para a estação, com vento médio de E-NE de intensidade

de 2,7 m s−1 (Figura 3.14a). A PCM observada nas radiais R2 e R3 foi menor que 12 m

(Figura 3.22b,a), que não coincide com o valor climatológico (∼35 m, Figura 3.13a) nem

com o valor da camada de Ekman de superfı́cie (DE) de aproximadamente 46 m, de

acordo com a formulação de Stewart (2005) (DE = 7, 6 ∗ U10/
√

sen|ϕ|, onde U10 é a

velocidade do vento 10 m acima do nı́vel do mar e ϕ é a latitude de referência).

Considerando que a radial R2 está localizada sobre o eixo do CS (Figura 3.12) e de

acordo com o observado por She & Klinck (2000), uma ressurgência em profundidades

de até 200 m é observada na região (Figura 3.22b). Uma vez que a margem do CS está

localizada em uma profundidade relativamente rasa e que a escala de estratificação

vertical é da mesma ordem, toda a coluna d’água acima da margem é também afetada

pela dinâmica do cânion. Em analogia ao observado por Hickey (1997), a ressurgência

na profundidade damargem resulta em uma compressão das camadas (ver Figura 3.23

para uma visão detalhada da camada superficial), enquanto que emmaiores profundi-

dades as camadas são expandidas. A circulação ciclônica resultante da interação destas

correntes favoráveis à ressurgência com a topografia do cânion, como descrito porHic-

key (1997) e She & Klinck (2000), é claramente observada nesta radial, com o centro da

célula localizada em ∼10 km (Figura 3.22b).
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Figura 3.22: Seções verticais de temperatura durante as estações de (a,b,c) primavera, (d,e,f)
verão, (g,h,i) outono e (j,k,l) inverno nas radiais R1, R2 e R3. Com exceção do cruzeiro de
inverno, os gráficos estão em ordem cronológica, da esquerda para a direita e de cima para
baixo. As linhas brancas tracejadas representam a PCM. As distâncias entre as estações de
CTD (∇) são a partir da 5a estação para as radiais R1 e R3 e a partir da 2a estação para a radial
R2 (ver Figura 3.12 para localização). O acrônimo DFF indica as radiais onde os dados foram
obtidos Depois da passagem de uma Frente Fria.
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Enquanto a ressurgência na radial R2 é principalmente reforçada pela topografia

local do cânion, na plataforma adjacente (R3, Figura 3.22a), a redução da PCM quando

comparado com a climatologia parece ser influenciada pela circulação na região da

quebra de plataforma/talude, onde a interação de duas células anti-ciclônicas, que

ocorrem no entorno da região de estudo (Figura 3.15a), gera um relativo sistema de

alta pressão que pode contribuir para a elevação das isotermas na região costeira.

Campos et al. (2000), na margem sudeste Brasileira, onde a plataforma é mais larga

que a PCLB, argumentam que o efeito combinado de ressurgência induzida pelo vento

e induzida por meandros da CB durante o verão, resulta em um forte mecanismo ca-

paz de trazer águas mais frias da região do talude para regiões próximas à costa. De

acordo com os autores, durante o inverno, quando a ressurgência costeira é diminuı́da,

praticamente ocorre ressurgência induzida pelos meandros da CB.

As medições feitas na radial R1, ainda durante a primavera, mas sobre influência

de uma forte frente-fria (vento médio de SE de 5,7 m s−1), mostra que a PCM aumenta

para∼50 m (Figura 3.22c), um valor inferior ao da profundidade da camada de Ekman

de superfı́cie (DE ∼90 m), em função do vento médio favorável à subsidência. Na Fi-

gura 3.22c, uma forte homogeneidade pode ser também observada na radial R1, quase

sem mudança dos valores de temperatura (Figura 3.23a) e de salinidade (Figura 3.23b)

sobre a plataforma.
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(b) Salinidade

Figura 3.23: Seções perpendiculares à costa (profundidades < 100 m) de (a) temperatura e
(b) salinidade para as radiais R1, R2 e R3 durante o cruzeiro de primavera. As estações hi-
drográficas são representadas pelo sı́mbolo∇ (ver Figura 3.12 para localização). O acrônimo
DFF indica as radiais onde os dados foram obtidos Depois da passagem de uma Frente Fria.
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O cruzeiro realizado durante o verão não sofreu a influência de uma frente-fria,

sendo feito sobre condições tı́picas para esta estação (ventos de NE favoráveis à res-

surgência, Figura 3.14b). Mais uma vez, a PCM não corrobora com o valor clima-

tológico para a estação (∼30 m, Figura 3.13b) nem com a profundidade da camada de

Ekman (DE ∼58 m), atingindo profundidades em torno de 15 m na radial R3 e sendo

praticamente inexistente nas radias R1 e R2 (Figura 3.22d-f). Aqui, em analogia ao

observado na radial R2 durante a primavera, a topografia do cânion aumenta a res-

surgência (Figura 3.22b,e), quando comparado com a plataforma adjacente localizada

nas radiais R1 e R3, e uma circulação ciclônica trapeada na cabeça do cânion é mais

uma vez observada. Esta circulação ciclônica também afeta a região costeira ao norte

do cânion, propiciando uma subsidência das isotermas na plataforma interna (Figura

3.24a, R1) e um fraco fluxo para NE (Figura 3.16b, R1). Na cabeça do cânion (radial

R2), esta subsidência das isotermas ocorre nas regiões da plataforma e da quebra da

plataforma, onde uma forte estratificação é observada nos primeiros 20 m de coluna

d’água (Figura 3.24a, R2). Na radial R3 (Figura 3.22d), em analogia ao observado nas

radias R1 e R2 (Figura 3.22e,f), uma forte estratificação é observada nas camadas su-

periores, e a intrusão de água mais fria que ocorre na plataforma é resultado somente

da ressurgência induzida pelo vento (Figura 3.24a, R3). De uma forma geral, a salini-

dade nas radiais R1 a R3 durante o verão apresenta uma forte homogeneidade (Figura

3.24b).

Durante o cruzeiro de outono, uma forte frente-fria foi observada (Figura 3.14c),

afetando as radias R1 e R2. A PCM na radial R3 (sobre condições tı́picas de outono)

atingiu uma profundidade de 45 m (Figura 3.22g), de acordo com o valor climatológico

apresentado na Figura 3.13c e com a profundidade da camada de Ekman de superfı́cie

de ∼42 m. Embora na radial R3, a temperatura na plataforma apresentou uma grande

homogeneidade, uma moderada estratificação vertical foi observada no campo de sa-

linidade (Figura 3.25a,b, R3).
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(b) Salinidade

Figura 3.24: Seções perpendiculares à costa (profundidades< 100 m) de (a) temperatura e (b)
salinidade para as radiais R1, R2 e R3 durante o cruzeiro de verão. As estações hidrográficas
são representadas pelo sı́mbolo∇ (ver Figura 3.12 para localização).
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Ainda para o outono, após a passagem da frente-fria, uma diminuição no valor

da temperatura foi observada na região da plataforma das radiais R1 e R2, embora a

coluna d’água tenha permanecido homogênea. Gradientes horizontais de salinidade

se desenvolveram, com água menos salinas na região da plataforma interna (Figura

3.25a,b, R1 e R2), suportando as correntes para a direção NE na plataforma (Figura

3.16c, R1 e R2).

Cirano & Lessa (2007), em um estudo sobre as caracterı́sticas oceanográficas da BTS,

localizada aproximadamente a 37 km da borda noroeste da região de estudo, obser-

varam que o mês de maio apresenta um maior aporte lı́quido de água doce (somente

fluxo de evaporação-precipitação) e representa um dos maiores valores climatológicos

mensais (incluindo descarga fluvial). Durante o perı́odo chuvoso, mas para julho, es-

tes autores também encontraram valores médios de salinidade de 35,8 (superfı́cie) e

36,8 (fundo) na plataforma adjacente (em uma coluna d’água de 33 m). Estes valores

menos halinos encontrados na região da plataforma durante o cruzeiro de outono são

consistentes com os resultados de Cirano & Lessa (2007) e refletem a influência (embora

pequena) da drenagem continental.

Na região da quebra da plataforma das radiais R1 e R2, a PCM aumentou para

∼100 m (Figura 3.22h,i), que representa quase duas vezes o valor climatológico (Figura

3.13c). No entanto, concorda com a profundidade da camada de Ekman de superfı́cie

de ∼105 m como resposta ao vento médio favorável à subsidência, com intensidade

de 6,6 m s−1 (Figura 3.14c), apesar da evolução da PCM também depender das carac-

terı́sticas passadas do vento, sendo esperado que a profundidade da camada de Ekman

seja menor que a PCM se esta tiver sido influenciada por pequenos episódios de ven-

tos intensos (Pond & Pickard, 1983), que foi o caso antes das campanhas nas radiais

R1 e R2. Além disso, como mostrado na Figura 3.15c, a região de estudo é ampla-

mente influenciada pela CCO, que é favorável à subsidência. Adicionalmente, pelo

menos para a radial R2 (Figura 3.22h), a mistura vertical pode ter sido reforçada pela

intensificação do sistema de subsidência em função do cânion, como relatado por She &

Klinck (2000). Os efeitos da topografia do cânion também contribuem para a formação

de uma circulação anti-ciclônica na região da termoclina da radial R2 (na profundidade

de ∼150 m).
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(b) Salinidade

Figura 3.25: Seções perpendiculares à costa (profundidades< 100 m) de (a) temperatura e (b)
salinidade para as radiais R1, R2 e R3 durante o cruzeiro de outono. As estações hidrográficas
são representadas pelo sı́mbolo∇ (ver Figura 3.12 para localização). O acrônimo DFF indica
as radiais onde os dados foram obtidos Depois da passagem de uma Frente Fria.
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O cruzeiro de inverno foi realizado sobre condições tı́picas para esta estação (ventos

de S-SE com intensidade média de 3,6 m s−1, Figura 3.14d) e não sofreu a influência da

passagem de uma frente-fria. No entanto, uma profunda PCM (profundidade>120 m)

foi observada em todas as radiais (Figura 3.22j,k,l), com valores significativamentemai-

ores que o valor climatológico de 75 m (Figura 3.13d).

Para a radial R2, em analogia ao observado durante o cruzeiro de outono, a presença

do cânion certamente contribuiu para o aprofundamento da PCM. Mas, provavel-

mente, a explicação mais razoável para o aprofundamento da PCM em todas as radiais

é a interação com as correntes na região da quebra de plataforma/talude, que para esta

estação é favorável à subsidência. Se considerarmos que a bCSE atinge a sua posição

mais ao sul (17oS) em julho, este perı́odo é provavelmente afetado por episódios mais

frequentes de intenso fluxo da CCO para norte, como o observado para o inı́cio de

agosto (Figura 3.15d).

Na região da plataforma, embora a temperatura tenha apresentado uma grande

homogeneidade (Figura 3.26a), a drenagem continental, similar com o observado para

o outono, parece afetar a região costeira, onde gradientes horizontais (nas radiais R1 e

R3) e verticais (na radial R2) de salinidade são observados (Figura 3.26b).
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(b) Salinidade

Figura 3.26: Seções perpendiculares à costa (profundidades < 100 m) de (a) temperatura e
(b) salinidade para as radiais R1, R2 e R3 durante o cruzeiro de inverno. As estações hi-
drográficas são representadas pelo sı́mbolo∇ (ver Figura 3.12 para localização).



Capı́tulo 4

Modelagem numérica da circulação

sazonal da Plataforma Continental

Leste Brasileira entre 10oS e 16oS

Com o intuito de incorporar as diversas forçantes que atuam na região de estudo,

as quais foram descritas com base na análise de dois conjuntos inéditos de dados in

situ apresentados no Capı́tulo 3, este Capı́tulo tem como objetivo implementar o mo-

delo hidrodinâmico Regional OceanModeling System - ROMS. Este modelo de circulação

regional (MCR) será utilizado para investigar a variação sazonal e espaço-temporal

da circulação da PCLB, compreendida entre 10oS e 16oS, bem como a contribuição es-

pecı́fica de cada forçante, possibilitando assim uma maior compreensão dos processos

fı́sicos envolvidos.

Este capı́tulo apresenta-se estruturado em 4 seções: Na Seção 4.1 é apresentado uma

descrição do MCR ROMS; a Seção 4.2 descreve os detalhes do experimento padrão

adotado; na Seção 4.3 é realizada uma análise prévia das forçantes que serão utilizadas

pelo modelo regional e a análise e interpretação dos resultados do MCR são apresen-

tados na Seção 4.4.

60
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4.1 O Regional Ocean Modeling System - ROMS

Os primeiros modelos baseados nas equações primitivas do movimento usavam

para a discretização vertical a coordenada geopotencial z. Neste caso, independente da

profundidade local em questão, os nı́veis verticais são predeterminados e regiões mais

rasas são representadas por um número menor de nı́veis quando comparadas com

regiões mais profundas. Este procedimento, na maioria das vezes, não é satisfatório

para simular os fluxos de fundo ao longo da topografia, de grande importância na

dinâmica costeira. Logo, é comum adotarmos em modelagem costeira modelos onde

a coordenada vertical segue a topografia (Penven, 2000).

Para este estudo o modelo implementado foi o ROMS (Shchepetkin & McWilliams,

2005), com permissão de acoplamento baseado no ROMS-AGRIF (Adaptative Grid Refi-

nement in Fortran), descrito em Penven et al. (2006). O ROMS é um código aberto desen-

volvido pelas Universidades de Rutgers e Califórnia, Los Angeles, ambas nos Estados

Unidos da América.

O ROMS mostrou-se satisfatório no estudo de diferentes regiões costeiras. Pen-

ven et al. (2005) adotaram o ROMS para investigar a circulação média, ciclo sazonal

e dinâmica de meso-escala do sistema Corrente do Peru. Os autores mostram que

o modelo foi capaz de reproduzir as principais correntes associadas a este sistema.

Ao testar alguns modelos de circulação regional em um estudo sobre os meandros da

Corrente da Califórnia, Centurioni et al. (2008) encontraram uma melhor representação

destes fenômenos, da velocidade geostróficamédia e valores de energia geostrófica dos

vórtices, quando comparado com a observação, com o uso do ROMS. Silva et al. (2009)

avaliaram e validaram o ROMS com base em um estudo no Atlântico Sudoeste Tropi-

cal. Os autores apontam para a capacidade do modelo em representar a dinâmica e

variabilidade da circulação de meso-escala da região, a variabilidade sazonal da bCSE

e a evolução da PCM quando comparado com dados do PIRATA. Rezende et al. (2011)

também apontampara a capacidade do ROMS em representar a interação sazonal entre

a dinâmica de meso-escala e o fluxo médio na PCLB, quando aninhado a um modelo

de circulação global.
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4.1.1 Descrição do modelo

O ROMS é ummodelo tri-dimensional que resolve as equações primitivas da dinâ-

mica de um oceano hidrostático, sobre a aproximação de Boussinesq e de superfı́cie

livre sobre uma topografia variada (Shchepetkin & McWilliams, 2005; Haidvogel et al.,

2008). O modelo adota o sistema de coordenadas ortogonais curvilı́neas na horizontal

e o sistema de coordenadas-s na vertical, onde o número de nı́veis verticais é o mesmo,

independente da profundidade local. Este modelo é sucessor do modelo SCRUM (S-

coordinate Rutgers University Model), incluindo melhorias como esquemas de advecção

de alta ordem, parametrização de escalas, gradientes de pressão mais precisos, camada

limite radiativa, entre outros. As equações hidrostáticas de movimento são resolvidas

usando um esquema temporal explı́cito que requer um acoplamento especial entre

os modos barotrópico (rápido) e baroclı́nico (lento). As equações tri e bi-dimensionais

são discretizadas no tempo usando um algorı́timo de passo de tempo de terceira ordem

(Leap-Frog e Adams-Molton) que é muito robusto e estável. Amelhora da estabilidade

dos esquemas permite a adoção de passos de tempo maiores.

4.1.2 Equações Governantes

As equações domovimento em coordenadas Cartesianas, seguindo as aproximações

de Boussinesq e hidrostática, são as seguintes:

Du

Dt
= fv −

∂φ

∂x
+ Fu +Du (4.1)

Dv

Dt
= −fu−

∂φ

∂y
+ Fv +Dv (4.2)

DT

Dt
= FT +DT (4.3)

DS

Dt
= FS +DS (4.4)

ρ = ρ(T, S, P ) (4.5)
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∂φ

∂z
= −

ρg

ρ0
(4.6)

∇.V = 0 (4.7)

Com condição de contorno vertical na superfı́cie, z = ζ :

KM
∂u

∂z
= τxs (4.8)

KM
∂v

∂z
= τ ys (4.9)

KT
∂T

∂z
=

QT

ρ0Cp

(4.10)

KS
∂S

∂z
= (E − P )S (4.11)

w =
∂ζ

∂t
(4.12)

e no fundo, z = −h:

KM
∂u

∂z
= τxb (4.13)

KM
∂v

∂z
= τ yb (4.14)

KT
∂T

∂z
= 0 (4.15)

KS
∂S

∂z
= 0 (4.16)

w = V.∇h (4.17)
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onde,

• x, y, z são as coordenadas Cartesianas

• u, v, w são os componentes do vetor velocidade neste sistema de coordenadas

• f é o parâmetro de Coriolis

• φ é a pressão dinâmica

• Fu,Fv,FT ,FS são os termos forçantes ou as fontes

• Du,Dv,DT ,DS são os termos de difusão horizontal

• T é a temperatura potencial

• S é a salinidade

• P é a pressão total

• ρ0 + ρ é a densidade total in situ

• g é a aceleração da gravidade

• ζ é a elevação da superfı́cie do mar

• KM é o coeficiente vertical de viscosidade turbulenta

• KT , KS são os coeficientes verticais de difusão turbulenta para a temperatura e

salinidade

• τxs , τ
y
s são os componentes da tensão do vento em superfı́cie

• QT é o fluxo de calor superficial

• E−P é o fluxo de água doce, representado pela evaporação menos a precipitação

• τxb , τ
y
b são os componentes da tensão de fundo

• h é a profundidade local abaixo do nı́vel médio do mar
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As Equações 4.1 e 4.2 expressam o balanço de momento nas direções x- e y-, res-

pectivamente. As Equações 4.3 e 4.4 são as equações advectivas-difusivas e expressam

a evolução no tempo da temperatura e da salinidade. A Equação 4.5 é a equação de

estado da água do mar. Sobre a aproximação hidrostática, o equilı́brio do momento

na direção vertical limita-se a um equilı́brio entre o gradiente de pressão e as forças de

empuxo. Com a aproximação de Boussinesq, as variações de densidade nas equações

de movimento são negligenciadas, com exceção de sua contribuição para as forças de

empuxo na equação vertical do movimento (Equação 4.6). A Equação 4.7 é a equação

da continuidade para um fluido incompressı́vel.

4.1.3 Sistema de Coordenadas e discretização

Na horizontal, as equações primitivas evoluem a partir de um ajuste para as coor-

denadas ortogonais curvilı́neas em uma grade Arakawa-C, segundo aproximações de

diferenças finitas de segunda ordem. Este sistema permite uma adaptação para limi-

tes laterais irregulares ou uma maior resolução computacional nas regiões de interesse

(Ives & Zacharias, 1987). Este novo sistema de coordenadas é introduzido a partir de

uma transformação horizontal do sistema de coordenadas Cartesianas (x, y) para (ξ, η).

As novas coordenadas são ortogonais e os contornos do domı́nio fı́sico desenvolvem-

se sobre linhas de ξ e η constantes. Os coeficientes m e n do sistema de coordenadas

ortogonais curvilı́neas relacionam-se com as distâncias diferenciais nas direções ξ, η

pelos comprimentos de arco:

(ds)ξ =

(
1

m

)

dξ (4.18)

(ds)η =

(
1

n

)

dη (4.19)

Um elemento linear de comprimento ds desta forma satisfaz:

(ds2) =
dξ2

m2
+

dη2

n2
(4.20)
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E os coeficientes m e n podem ser obtidos a partir do sistema de coordenadas Cartesi-

anas em função de ξ e η:

m = (x2

ξ + y2ξ )
−1/2 (4.21)

n = (x2

η + y2η)
−1/2 (4.22)

As fronteiras costeiras também podem ser especificadas com uma grade finita dis-

cretizada a partir de uma máscara na interface água/terra. O modelo possui a habili-

dade de trabalhar com áreas de terra demarcadas, no entanto a integração numérica é

realizada para todo o domı́nio do modelo.

A discretização vertical também adota uma aproximação por diferenças finitas de

segunda ordem e, assim como na horizontal, é adotado o uso de coordenadas esca-

lonadas nesta direção. Este procedimento é comum em modelos de diferenças finitas

de segunda ordem, garantindo a conservação de momento e dos traçadores (Haidvogel

et al., 2000). O uso de coordenadas escalonadas que acompanham a topografia (Song

& Haidvogel, 1994) permite um aumento da resolução nas profundidades de interesse

ao longo da coluna d’água. As coordenadas-s adotadas subdividem a vertical em um

número igual de pontos:

s =
z

h
(4.23)

Adicionalmente, um escalonamento não linear das coordenadas verticais pode ser

aplicado e depende da profundidade local. Esta opção pode ser usada para obter-

se uma resolução vertical mais uniforme próximo à superfı́cie e, consequentemente,

uma melhor representação da camada de mistura e da termoclina, além de reduzir o

impacto do acoplamento entre coordenadas-s na superfı́cie com a profundidade local.

Este escalonamento é definido por Song & Haidvogel (1994) como:

z = ξ(1 + s) + hcs+ (h− hc)C(s)
︸ ︷︷ ︸

A

(4.24)
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onde hc é a constante escolhida como a profundidade tı́pica da camada de mistura

superficial, e

C(s) = (1− θb)
senh(θss)

senhθb
+ θb

tanh[θs(s+ 0, 5)]− tanh(θs/2)

2 tanh(θs/2)
(4.25)

Sendo que o parâmetro θs controla a resolução próximo à superfı́cie, quantomaior o va-

lor de θs maior é o confinamento das linhas de coordenadas na superfı́cie (20< θs < 1),

e θb é o parâmetro de controle das coordenadas de fundo, quanto mais próximo de 1

maior é a resolução nas camadas limites de fundo (0 < θb < 1).

Atualmente, o ROMS adota uma versão da Equação 4.24 com melhorias numéricas

(Shchepetkin & McWilliams, 2005):

z = ξ(1 +
A

h
) + A (4.26)

A velocidade vertical neste sistema de coordenadas é definida como:

Ω =
∂s

∂t
=

∂s

∂z

[

w − (1 + s)
∂ζ

∂t
−mu

∂z

∂ξ
− nv

∂z

∂η

]

(4.27)

Sendo que as condições de contorno cinemáticas 4.12 e 4.17 na superfı́cie (s = 0) e no

fundo (s = -1), simplificam para:

Ω = 0 (4.28)

4.1.4 O esquema do gradiente de pressão

O sistema de coordenadas-s costuma apresentar uma forte sensibilidade às variações

na topografia, que podem resultar em erros no gradiente de pressão quando este é con-

vertido em um componente ao longo da superfı́cie-s e da correção hidrostática:

1

ρ0

∂P

∂x
|z=cte =

1

ρ0

∂P

∂x
|s=cte −

1

ρ0

∂P

∂z

∂z

∂x
|s=cte (4.29)

Ambos os termos são significativos e o cancelamento da pressão hidrostática restante

não é exato em função do não balanceamento dos erros de truncagem numérica nos

dois termos. Estes erros dependem da declividade da topografia, das resoluções ho-
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rizontal e vertical e da robustez da estratificação. Desta forma, ao usarmos topogra-

fias realı́sticas uma suavização prévia desta é necessária. Para o ROMS, alguns es-

tudos empı́ricos mostram que pode-se obter resultados confiáveis se o parâmetro de

suavização,

r =
∆h

2h
=

h+1/2 − h
−1/2

h+1/2 + h
−1/2

(4.30)

não exceder 0,2 (Haidvogel & Beckmann, 1999).

Algumas formas alternativas de representar o gradiente de pressão em um sistema

de coordenadas-s foram formuladas com o intuito de reduzir os erros provenientes

destes. O esquema implementado no ROMS é a formulação Jacobiana ponderada pro-

posta por Song (1998), onde as variações verticais do gradiente de pressão são expres-

sas em termos da integral vertical do Jacobiano da densidade e da profundidade em

relação à coordenada computacional vertical. Em um caso idealizado, o Jacobiano de

referência supera o Jacobiano ponderado quando a condição hidrostática é satisfeita.

No caso contrário, que é o mais comum em configurações realı́sticas, o Jacobiano pon-

derado fornece melhores resultados. Com esta formulação, a conservação de momento

e energia e a representação precisa da pressão no fundo foi validada (Song & White,

1998) e a conservação destas propriedades pode restringir os erros gerados pelo mo-

delo.

Recentemente, o esquema de gradiente de pressão proposto por Shchepetkin &McWil-

liams (2003) foi também introduzido no ROMS. O novo algorı́timo baseia-se na recons-

trução do campo de densidade e da coordenada fı́sica z como uma função contı́nua das

coordenadas transformadas (s), com posterior integração analı́tica para o cálculo da

força de gradiente. Este esquema permite umamelhor precisão do balanço hidrostático

entre os dois componentes da Equação 4.29 e não perde muita precisão em grades ver-

ticais não uniformes com relativa baixa resolução.
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4.1.5 O esquema de advecção

O ROMS adota várias opções para o esquema de advecção: diferenças finitas cen-

tradas de segunda e quarta ordens, correção de tendência de terceira ordem. Estes

esquemas são estáveis para a metodologia de previsão/correção do modelo. O opera-

dor de advecção para o momento e traçadores foi reformulado para reduzir os erros

dispersivos. Um alisamento explı́cito dos campos não é mais obrigatório o que resulta

em uma melhor resolução das soluções de uma dada grade (Shchepetkin & McWilliams,

1998).

4.1.6 O esquema de fechamento turbulento

No ROMS a mistura horizontal de momento e traçadores pode ser feita ao longo

de nı́veis verticais, superfı́cies geopotenciais ou superfı́cies isopicnais. O operador de

mistura pode ser harmônico ou bi-harmônico e a parametrização da mistura vertical

pode ser feita por esquemas de fechamento local ou não-local. O esquema de fecha-

mento local é baseado na equação de energia cinética turbulenta nı́vel 2,5 (M-Y) de

Mellor & Yamada (1982) e o esquema de fechamento não-local é baseado na formulação

da camada limite K-profile planetary (KPP) de Large et al. (1994). Esta formulação com-

bina parametrizações separadas para a mistura vertical na camada limite de superfı́cie

e para o oceano interior. A profundidade da camada limite depende da forçante de

superfı́cie, do empuxo e do perfil vertical e é determinada pelo equacionamento do

número de Richardson em relação à superfı́cie para um valor crı́tico. Abaixo da ca-

mada limite, a mistura vertical é considerada como a superposição de três processos:

cisalhamento vertical, quebra de ondas internas e difusão dupla. Na camada de su-

perfı́cie, a difusão é formulada de forma a concordar com uma teoria de turbulência

similar. Na base da camada de superfı́cie, ambas difusão e o gradiente associado de-

vem corresponder aos valores do interior da camada. O esquema KPP foi expandido

de forma a incluir ambas camadas limites de superfı́cie e fundo do oceano.
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4.2 Configuração do Experimento

O MCR implementado para a região de estudo baseia-se no ROMS e adota uma

grade que engloba a região entre as longitudes de 32oW e 40oW e as latitudes de 8oS e

19oS (Figura 4.1), cobrindo uma região de∼1222 km na direção norte-sul e de∼889 km

na direção leste-oeste. A resolução horizontal da grade é de 1/36o (∼3 km) em ambas

direções meridional e zonal, consistindo em 289 x 409 pontos de grade. A resolução

vertical adotada foi de 32 nı́veis-s, com θs=4, θb=0 e hc=5 (Shchepetkin & McWilliams,

2005; Haidvogel et al., 2008), indicando que a resolução vertical é refinada na superfı́cie

e na camada de mistura. A topografia da grade (Figura 4.1) foi derivada do ETOPO1

Global Topography Database (GLOBETaskTeam, 1999), com resolução horizontal de 1 km.

A Tabela 4.1 apresenta os principais parâmetros de configuração do modelo.

O MCR é aninhado no Modelo de Circulação Global (MCG) HYbrid Coordinate

Ocean Model - HYCOM (versão 2.2) com resolução horizontal de 1/12o, do National

Consortium for Data Assimilative Modeling - NCODA (HYCOM, 2011), que fornece as

condições iniciais e de contorno diárias (temperatura, salinidade, elevação e velocida-

des) e será discutido em mais detalhes na Seção 4.3.1. Para os traçadores (temperatura

e salinidade) e para a velocidade 3D os valores são impostos a partir de condições de

contorno (CC) radiativas (Marchesiello et al., 2001). Para a elevação e velocidades 2D

são adotadas as CC Chapman (1985) e Flather (1976), respectivamente.

Adicionalmente à estas CC, é feita uma relaxação espacial com escala de tempo

variável para os valores de temperatura, salinidade e velocidades (2D e 3D) do MCR

para os respectivos valores do MCG. Nas fronteiras, a escala de tempo da relaxação

(1/cj) é mı́nima com τ=1/3 dias (8 horas). Para os pontos no interior do domı́nio, a

escala de tempo para a relaxação varia de acordo com a equação:

cj =
1

2τ
[1 + cos(

jπ

n
)] (4.31)

onde o ı́ndice j representa a distância do ponto do domı́nio em relação à fronteira,

sendo que o alcance da relaxação (n) adotado foi de 30 km (10 pontos de grade).
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Este procedimento foi adotado por Barth et al. (2008) na PlataformaOeste da Flórida,

nos EUA, cuja circulação é dominada pela variabilidade de larga-escala da Loop Cur-

rent. Os autores obtiveram uma melhor representação da circulação na região quando

adotaram um aninhamento com relaxação tanto para os fluxos de temperatura e salini-

dade quanto para a elevação e velocidades nas fronteiras abertas do domı́nio estudado.

Para o nosso caso, o MCR ROMS é inicializado a partir dos dados de temperatura,

salinidade, velocidade e elevação para o dia 1-janeiro-2004 fornecido pelo MCG HY-

COM.

  40oW   38oW   36oW   34oW   32oW 

  18oS 

  16oS 

  14oS 

  12oS 

  10oS 

   8oS 

CS

BRC

BAb

Salvador

Figura 4.1: Batimetria da região de estudo. A quebra da plataforma é representada pela
isóbata de 70 m (em negrito), também são apresentadas as isóbatas de 200 m, 500 m, 1000 m,
2000 m, 3000 m e 4000 m. As principais feições topográficas são representadas pelo Cânion
de Salvador (CS) e pelos Bancos de Abrolhos (BAb) e Royal-Charlotte (BRC).
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PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE BRASILEIRA ENTRE 10OS E 16OS 72

Tabela 4.1: Principais parâmetros de configuração do MCR ROMS

L 289 Número de pontos de grade na direção E-W

M 409 Número de pontos de grade na direção N-S

N 32 Número de nı́veis-s

hmax 5000 m Profundidade máxima

hmin 5 m Profundidade mı́nima

θs 4 Parâmetro de controle da coordenada-s de superfı́cie

θb 0 Parâmetro de controle da coordenada-s de fundo

hc 5 m Constante que define a profundidade tı́pica da
camada de mistura superficial

∆x ∼3 km Resolução na direção zonal

∆y ∼3 km Resolução na direção meridional

∆t 300 s Passo de tempo baroclı́nico

∆tf 300/45 s Passo de tempo barotrópico

r 3 x 10−4 m s−1 Coeficiente de atrito de fundo linear

µ 30 x 10−3 m2 s−1 Coeficiente de viscosidade na camada de relaxação

n 30 km Largura da camada de relaxação

O MCR também foi forçado com forçantes de marés fornecidas pelo OSU TO-

PEX/Poseidon Global Inverse Solution - TPXO (Egbert & Erofeeva, 2002), que é um mo-

delo global de marés que se ajusta à equação de Laplace para as marés e aos dados do

TOPEX/Poseidon. O modelo usa um esquema inverso (Egbert et al., 1994) desenvolvido

para a assimilação de dados altimétricos por um modelo global. O TPXO fornece am-

plitudes e fases da elevação da superfı́cie do mar e correntes barotrópicas para os oito

principais componentes harmônicos de maré semi-diurna e diurna (M2, S2, N2, K2 e

K1, O1, P1, Q1, respectivamente) e dois componentes de longo perı́odo (Mf , Mm), com

resolução espacial de 1/4o.
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As variáveis usadas no cálculo dos fluxos na interface ar/oceano (umidade, pressão,

temperatura, precipitação e radiação) são provenientes das Reanálises-II do National

Centers for Environmental Prediction - NCEP (Kanamitsu et al., 2002), que possuem re-

solução horizontal de 1,8o (grade Gaussiana com 192 x 94 pontos de grade ou resolução

horizontal de ∼200 km) e intervalo de tempo de 6 horas. Os dados de intensidade e

tensão do vento a 10 m da superfı́cie são derivados do Center for Sattelite Exploitation

and Research - CERSAT do Institut Français de Recherche pour l’exploitation de la mer -

IFREMER (IFREMER, 2011), que disponibilizam os dados de ventos provenientes do

scaterômetro QuikSCAT e do radiômetro SSM/I. Estes dados são projetados em uma

grade regular, com resolução espacial de 0,25o e temporal de 6 horas, por interpolação

ótima usando kriging. As matrizes de covariância que garantem a qualidade dos da-

dos são estimadas a partir de observações das intensidades dos componentes zonal e

meridional do vento e comparadas com observações de sensores remotos e bóias. Os

fluxos derivados destes conjuntos de dados são calculados pelo MCR ROMS a partir

da formulação de Bulk. O motivo pelo qual adotamos uma combinação entre os fluxos

do NCEP2 e o vento do QuickSCAT será discutido na Seção 4.3.3.

O perı́odo de integração do MCR ROMS foi de seis anos, de 01-janeiro-2004 a 31-

dezembro-2009. Os dois primeiros anos de simulação (2004-2005) foram usados para

a calibração e aquecimento do modelo, sendo adotadas todas as forçantes descritas

acima, com exceção da forçante de marés. A partir do ano de 2006 as forçantes de

marés foram então introduzidas. Os resultados que serão efetivamente utilizados para

a caracterização sazonal e espaço-temporal da circulação na região de estudo serão

aqueles compreendidos entre os anos de 2006 e 2009.
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4.3 Análise das Forçantes

4.3.1 Forçantes iniciais e de Contorno

As condições iniciais e de contorno para oMCRROMS foram fornecidas das análises

do HYCOM/NCODA (HYCOM, 2011). O HYCOM é umMCG que utiliza as equações

primitivas do movimento e adota coordenadas isopicnais (ρ-density tracking) no oce-

ano aberto e, a partir da equação da continuidade por camadas, faz uma transição

dinâmica suave deste sistema de coordenadas para o sistema de coordenadas σ (terrain-

following) em regiões mais rasas e para o sistema de coordenadas z para a camada de

mistura e/ou oceano estratificado (Wallcraft & Metzger, 2009). O sistema de coordena-

das hı́bridas mantém as vantagens significativas de um modelo isopicnal em regiões

estratificadas, enquanto permite uma maior resolução vertical próximo à superfı́cie e

em regiões costeiras rasas, propiciando uma melhor representação da fı́sica do oceano

superior.

As análises doMCGHYCOMcom resolução horizontal de 1/12o no equador (∼7 km

em latitudes médias) são o componente de um sistema operacional (eddy-resolving)

de previsão/diagnóstico (HYCOM, 2011). A rodada de 1/12o foi configurada com

32 nı́veis verticais e forçantes de superfı́cie do Navy Operational Global Atmospheric

Prediction - NOGAPS, incluindo tensão e velocidade do vento, fluxos de calor (via

bulk fórmula) e precipitação. A batimetria adotada é derivada do NRL DBDB, um

conjunto de dados com controle de qualidade. O componente final do sistema de

previsão/diagnóstico é o NCODA (Cummings, 2005), que é um esquema multivari-

ado de interpolação ótima usado para assimilar observações superficiais derivadas de

satélites, incluindo altı́metros e dados de temperatura da superfı́cie do mar, e dados de

perfilagens, como XBTs, CTDs e flutuadores ARGO (Wallcraft & Metzger, 2009).

As saı́das diárias do MCG HYCOM fornecidas pelo NCODA foram validadas (e.g.

Metzger et al., 2008). No entanto, o conjunto de dados (2004-2009) usado como forçante

inicial e de contorno para o MCR ROMS, será brevemente discutido a fim de garantir

a precisão do MCG em representar as principais caracterı́sticas da circulação da região

de estudo.
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Correntes

As correntes horizontais superficiais na região de estudo são forçadas principal-

mente por mudanças nos padrões locais e de larga-escala do campo de ventos. Con-

forme vimos anteriormente no Capı́tulo 3, a sazonalidade de larga escala do regime

dos ventos alı́sios e da latitude da ZCIT, afetam diretamente a circulação nas camadas

superiores do oceano.

As médias mensais (2004-2009) das correntes superficiais das análises globais do

HYCOM/NCODA, apresentadas na Figura 4.2 exemplificam esta variação sazonal.

Durante o meses de janeiro e outubro (verão/primavera, Figuras 4.2a,d), as correntes

são dirigidas em direção ao pólo ao sul de 12oS, enquanto uma reversão de fluxo ocorre

durante os meses de abril e julho (outono/inverno, Figuras 4.2b,c), quando o fluxo é

preferencialmente em direção ao equador ao norte de 18oS.

Em sub-superfı́cie (100-200 m), os fluxos da CB/SCNB seguem a variação latitudi-

nal sazonal da bCSE. De acordo com Rodrigues et al. (2007), nos primeiros 200 m da

coluna de água a bCSE atinge a sua posição mais ao norte em novembro (∼13oS) e

a posição mais ao sul em julho (∼17oS). Esta tendência é observada para as médias

mensais (2004-2009) das correntes na profundidade de 100 m (Figura 4.3). Durante os

meses de janeiro e outubro (verão/primavera, Figuras 4.3a,d) o inı́cio do fluxo da CB

é observado no entorno de 13oS e desloca-se para sul durante o outono (abril, Figura

4.3b), atingindo uma posição mais ao sul (∼17oS) em julho (inverno, Figura 4.3c).

A bCSE desloca-se em direção ao pólo com o aumento da profundidade, atin-

gindo ∼22oS em 200-400 m (Stramma & England, 1999; Silveira et al., 2000; Cirano et al.,

2006), quando a SCNB transporta a ACAS em direção ao equador ao norte desta lati-

tude. No nı́vel de 800 m podemos observar o fluxo da Água Intermediária Antártica

(AIA), uma vez que esta massa de água bifurca em torno de 25oS (Stramma & England,

1999). A média anual das correntes horizontais do HYCOM/NCODA aponta para

estes padrões (Figure 4.4).
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Figura 4.2: Médias mensais (2004-2009) das correntes horizontais superficiais (representada
pelos vetores) derivadas das análises globais do HYCOM/NCODA (HYCOM, 2011), para os
meses de (a) janeiro, (b) abril, (c) julho e (d) outubro. As cores representam a intensidade
do componente meridional da velocidade, onde valores positivos representam uma corrente
em direção ao equador.
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Figura 4.3: Médias mensais (2004-2009) das correntes horizontais em 100 m (representada
pelos vetores) derivadas das análises globais do HYCOM/NCODA (HYCOM, 2011), para os
meses de (a) janeiro, (b) abril, (c) julho e (d) outubro. As cores representam a intensidade
do componente meridional da velocidade, onde valores positivos representam uma corrente
em direção ao equador.
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PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE BRASILEIRA ENTRE 10OS E 16OS 78

Figura 4.4: Médias anuais (2004-2009) das correntes horizontais em (a) 300 m e (b) 800 m
(representada pelos vetores) derivadas das análises globais do HYCOM/NCODA (HYCOM,
2011). As cores representam a intensidade do componente meridional da velocidade, onde
valores positivos representam uma corrente em direção ao equador.

A análise dos valores médios das correntes horizontais também pode ser impor-

tante para investigar a presença de estruturas importantes para a formação das CCOs.

Como exemplo, podemos citar a média anual (2004-2009) para a profundidade de 50 m

(Figura 4.5), que corrobora com o descrito por Soutelino et al. (2011). Estes autores sus-

peitam, com base em velocidades não divergentes derivadas de dados de ADCP e

resultados de um MCG, que ao norte de 20oS o fluxo da CB é dominado por vórtices.

O inı́cio do fluxo da CB pode ser formado pela borda costeira de três robustos anti-

ciclones, centrados em 15oS, 17oS e 19oS, os quais também podem ser identificados

através dos resultados do HYCOM/NCODA apresentados na Figura 4.5. Este com-

portamento pode ser atribuı́do ao confinamento topográfico dos vórtices pelo BAb,

BRC e pela cadeia Vitória-Trindade, ou por instabilidades geofı́sicas criadas pelos flu-

xos contrários da CB/SCNB, ou pela combinação de ambos (Soutelino et al., 2011).
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Figura 4.5: Média anual (2004-2009) das correntes horizontais em 50 m (representada pelos
vetores) derivada das análises globais do HYCOM/NCODA (HYCOM, 2011). As cores re-
presentam a intensidade do componente meridional da velocidade, onde valores positivos
representam uma corrente em direção ao equador. As principais feições topográficas são
representadas pelos Bancos de Abrolhos (BAb) e Royal-Charlotte (BRC).

Para avaliarmos a dinâmica das CCOs ao longo da coluna d’água para a região da

PC e porção superior do talude continental ao longo da região de estudo, foram de-

finidas três seções zonais localizadas em 5oS, 14oS e 21oS. Tendo como base as saı́das

diárias do HYCOM/NCODA (2004-2009), foram calculados o transporte de volume

(TV) médio e a sua variabilidade, bem como a velocidade meridional média, para as

camadas isopicnais representativas das massas d’água presentes nesta faixa de profun-

didade (AT, ACAS e AIA). A localização e extensão das seções apresentadas na Figura

4.6 foi escolhida de forma a melhor representar a dinâmica das CCOs na região de

estudo.

Para a seção localizada em 5oS (Figura 4.6 superior) o fluxo em direção ao equador

associado às CCOs ocupa os primeiros 1300 m de coluna d’água, com o núcleo de

velocidade máxima de 0,8 m s−1 localizado em ∼250 m, o que corrobora o encontrado

por Schott et al. (2005). Os autores calcularam os transportes médios para a AT, ACAS

e AIA a partir de dados coletados em nove seções zonais em 5oS. Para os primeiros

400 m da coluna d’água o transporte da CNB/SCNB é associado ao fluxo superficial

da AT e da ACAS na camada abaixo.
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Figura 4.6: Seções verticais médias (2004-2009) de velocidade meridional derivadas das
análises globais do HYCOM/NCODA (HYCOM, 2011) em 5oS, 14oS and 21oS. Os transportes
médios (Sv) e a variabilidade associada para a AT (σθ < 25,7 kg m−3), ACAS (25,7 kg m−3 <

σθ < 26,8 kgm−3) e AIA (26,8 kgm−3 < σθ < 27,53 kgm−3) são apresentados. As linhas trace-
jadas demarcam os limites isopicnais. A unidade da velocidade é cm s−1. Valores positivos
representam uma corrente em direção ao equador.
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Para a seção em 5oS, o TV médio da AT de 5,0±3,4 Sv é ligeiramente maior do

que o TV médio de 3,4±1,6 Sv observado por Schott et al. (2005), e para a ACAS o

TV médio de 9,6±2,8 Sv subestimou o TV de 14,2±2,4 Sv. Para a AIA e para a região

da quebra de plataforma, o TV médio para norte de 8.5±6.2 Sv na região da quebra

de plataforma e para sul de -5,2±4,5 Sv na região offshore, corroboram os respectivos

valores de 8,9±1,5 Sv e -5,2±4,9 Sv encontrados por Schott et al. (2005).

Em 14oS o principal padrão de circulação é a Corrente de Contorno Intermediária

(CCI), que apresenta o seu núcleo confinado entre 200-800 m com velocidade máxima

de 0,35 m s−1 (Figura 4.6 meio). Em termos de transporte, o fluxo para norte da CCI é

principalmente constituı́do pela ACAS e AIA, com um transporte médio de ∼13,6 Sv.

Para esta seção, o fluxo da CB, que como apresentado anteriormente ainda apresenta

um caráter sazonal para esta latitude, encontra-se confinado nos primeiros 50 m da

coluna d’água, com velocidade máxima de 0,1 m s−1 e transporte médio de -1,7±1,5 Sv.

Para a seção em 21oS, a AT e parte da ACAS são transportadas para sul pela CB

(Figura 4.6 inferior). A oeste de 38,3oW a CB apresenta-se como um fluxo bem defi-

nido e ocupando os primeiros 300 m de coluna d’água, com velocidade máxima de

∼0,35 m s−1 em superfı́cie. Oliveira et al. (2009) encontraram, para uma seção em 22,7oS

e com base em flutuadores de superfı́cie, a velocidade da CB de 0,39 m s−1. Abaixo

de 300 m, parte da ACAS é transportada para norte em função do deslocamento da

bCSE com a profundidade, que para esta região encontra-se em∼22oS. A CCI pode ser

observada como um fluxo bem definido da AIA e a porção inferior da ACAS entre as

profundidades de 400 m e 1100 m, com velocidade máxima de ∼0,10 m s−1.

Temperatura da Superfı́cie do Mar - TSM

O campo médio anual (2004-2009) de TSM derivado das análises globais do HY-

COM/NCODA (HYCOM, 2011) são avaliados em concordância com o campo médio

anual de TSM derivado das análises da Rede de Modelagem e Observação Oceanográ-

fica (REMO). Os campos de TSM da REMO são gerados via interpolação sub-ótima,

utilizando dados de TSM do infravermelho termal e micro-ondas, provenientes dos

sensores AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) e TMI (TRMM Mi-

crowave Imager), respectivamente. Os sensores encontram-se a bordo dos satélites

polares da série NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e TRMM
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(Tropical Rainfall Measuring Mission), respectivamente. Os campos são produzidos

diariamente, desde setembro de 2002 até o presente, e possuem resolução espacial de

1/20◦ (0,05◦, aproximadamente 5,55 km).

O principal padrão para a região de estudo é o núcleo de alta temperatura na região

do equador (>28o) com resfriamento gradativo em direção ao sul. Na região da quebra

de plataforma/talude continental, a AT é transportada para sul pela CB até o encontro

com a Corrente das Malvinas em torno de 36oS, sendo esta região demarcada pela

isoterma de 20oC.

Figura 4.7: Campos horizontais médios (2004-2009) de TSM derivados (a) das análises glo-
bais do HYCOM/NCODA (HYCOM, 2011) e (b) das análises da REMO. A linha contı́nua
indica o limite (20oC) entre a AT e a Corrente das Malvinas.
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Elevação da Superfı́cie do Mar - SSH

A média anual de SSH (2004-2009) derivada das análises globais do HYCOM/

NCODA (HYCOM, 2011) é investigada e avaliada em função das observações demúlti-

plos satélites (e.g. JASON1, T/P, ENVISAT, GFO, ERS 1/2 e Geosat) derivadas do

AVISO (AVISO, 2011). Os dados do AVISO incluem mapas sinóticos semanais de SSH

interpolados para uma grade global regular projeção Mercator com resolução de 1/3o.

Para a geração destes mapas, métodos computacionais baseado em analises objetivas

são usados de forma a permitir a interpolação ótima dos dados no tempo e espaço. Os

dados adotados são centrados (delayed time), ou seja, os dados de seis semanas anterio-

res e posteriores ao dado em questão são considerados, incluindo redução de erro orbi-

tal e erro de comprimento de ondas (www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/documents-

/data/tools/hdbk duacs.pdf). Para sermos consistentes, usamos os dados diários do

HYCOM coincidentes com os dados do AVISO para a geração do mapa médio anual

de SSH (Figura 4.8). Para a geração destes mapas, a média da SSH do HYCOM entre

os anos de 2004-2009 foi removida.

Figura 4.8: Campos horizontais médios (2004-2009) de SSH derivados (a) das análises globais
do HYCOM/NCODA (HYCOM, 2011) e (b) do AVISO (AVISO, 2011). A linha de SSH zero é
demarcada. A unidade é cm.
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O mapa médio de SSH derivado do HYCOM/NCODA (Figura 4.8a) capturou os

principais padrões observados pelo AVISO (Figura 4.8b). Na região norte do domı́nio

uma linha de SSH zero atinge a latitude em torno de 14oS próximo à costa e divide

o domı́nio em valores positivos de SSH ao sul desta latitude e valores negativos de

SSH ao norte. Por ajuste geostrófico este comportamento induz um fluxo para oeste

que entra no domı́nio, que representa a média anual da bCSE. Os valores positivos

de SSH extende-se até a zona de confluência entre a CB e a Corrente das Malvinas,

apresentando, por ajuste geostrófico, um fluxo para leste, quando a CB se separa da

costa e retorna ao Giro Subtropical.

Na região costeira, e para o HYCOM/NCODA, são observados valores negativos

de SSH até a latitude de ∼16oS, o que pode representar a intensa ressurgência obser-

vada nesta região não capturada pelo AVISO. Também pode ser observado para o HY-

COM/NCODA e para as latitudes acima de 12oS uma clara divisão entre valores positi-

vos de SSH próximo à costa e negativos ao largo, que induzem ummarcado fluxo para

norte associado ao fluxo da CNB. Nos dados do AVISO, o gradiente de SSH também

indica um fluxo na mesma direção, mas neste caso os valores são apenas negativos,

ficando mais negativos ao largo.

4.3.2 Forçantes de Maré

Os valores de amplitude e fase que permitiram incorporar a maré no MCR ROMS,

são provenientes do modelo TPXO (Egbert & Erofeeva, 2002), conforme apresentado

na Seção 4.2. A distribuição de amplitudes e fases para os principais componentes de

maré semi-diurna (M2 e S2) e diurna (O1 e K1) fornecidas pelomodelo são apresentadas

na Figura 4.9.

Ambos componentes semi-diurnos (M2 e S2) apresentam aumento das amplitudes

em direção ao norte e à costa (Figura 4.9a,b), com valores máximos de amplitude so-

bre a região do BAb. Para os componentes diurnos (Figura 4.9c,d), apesar de exis-

tir uma nı́tida amplificação no BAb, o componente O1 apresenta uma tendência de

decréscimo das amplitudes em direção ao norte, enquanto que para o componente K1

este decréscimo é novamente acompanhado por um acréscimo na porção mais ao norte

do domı́nio.
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Figura 4.9: Distribuição horizontal da amplitude (cm) e fase (oG) dos principais componen-
tes demaré semi-diurna (a)M2 e (b) S2 e diurna (c) O1 e (d) K1 fornecidas pelomodelo global
de marés TPXO (Egbert & Erofeeva, 2002). As cores representam a amplitude e as isolinhas
a fase. A localização da Baı́a de Todos os Santos (BTS) e do Banco de Abrolhos (BAb) é
apresentada no painel do componente M2.
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4.3.3 Forçantes Atmosféricas

Conformemencionado na Seção 4.2, a configuração adotada para oMCRROMSuti-

liza uma combinação entre os fluxos provenientes das Reanálises-II do NCEP (NCEP2)

e os dados de vento do QuickSCAT fornecidos pelo IFREMER. Esta escolha foi ado-

tada após uma avaliação criteriosa da sensibilidade do campo de ventos fornecida pelo

NCEP2 quando comparada com os dados do QuickSCAT.

Como pode ser observado na Figura 4.10 (gráficos à esquerda), o regime sazonal

dos ventos alı́sios é capturado pelo campo de ventos do NCEP2. Como consequência,

durante os meses de primavera/verão a região ao sul de 12oS fica sujeita a ventos de E-

NE e durante osmeses de outono/inverno a região ao norte de 20oS fica sujeita a ventos

de E-SE, o que levaria a uma reversão sazonal das correntes geradas pelo vento na área

de estudo. Este padrão também pode ser observado no campo de ventos derivado do

QuickSCAT (Figura 4.10 direita).

No entanto, o campo de ventos do NCEP2 tende a ser subestimado em direção à

costa e um intenso cisalhamento é observado (entre as latitudes de 12oS a 18oS), no-

tadamente para os meses de abril e julho. Com os resultados dos primeiros experi-

mentos realizados com o MCR ROMS (não apresentados), onde usamos os produtos

do NCEP2 como forçante para o campo de ventos, este cisalhamento gerou um in-

tenso rotacional negativo do vento que produziu uma circulação ciclônica anômala e

irreal na região de estudo. Esta circulação gerou instabilidades nas atividades demeso-

escala, criando dipolos vorticais durante os meses de outono/inverno e intensificando

um vórtice ciclônico presente nos meses de verão.

Adicionalmente, a baixa resolução do NCEP e a fraca intensidade dos ventos na

região costeira não permitiu a reversão do campo de correntes na PC, padrão carac-

terı́stico da região de estudo. Um comportamento similar foi observado por Centurioni

et al. (2008), que observaram uma diminuição da correlação das anomalias de veloci-

dade geostrófica próximo à região costeira em comparação com derivadores. Os auto-

res atribuı́ram este fato à inabilidade das Reanálises do NCEP em resolver os ventos

próximos à costa com detalhes suficientes para levar em conta as correntes de deriva

de Ekman.
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Figura 4.10: Distribuição mensal média (2004-2009) de ventos a 10 m da superfı́cie do mar
(vetores) derivados das Reanálises-II do NCEP (Kanamitsu et al., 2002) (painéis à esquerda)
e do QuickSCAT (IFREMER, 2011) (painéis à direita), para os meses de janeiro, abril, julho
e outubro. As cores representam a intensidade do vento. A unidade é m s−1.
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Desta forma, resolvemos adotar os campos de ventos provenientes do QuickSCAT

por estes: i) serem de maior resolução espacial, ii) não apresentarem um intenso cisa-

lhamento em direção à costa e iii) apresentarem ventos na região costeira capazes de

causar a reversão sazonal do fluxo médio esperada sobre a PC.

Com relação aos parâmetros para o cálculo dos fluxos na interface ar/oceano, fize-

mos uma comparação dos dados provenientes do NCEP2 com os dados derivados do

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF (2011), e os resultados

(não apresentados) obtidos foram satisfatórios.

4.4 Resultados da Modelagem Numérica Regional

Neste capı́tulo os resultados do MCR ROMS serão avaliados com o intuito de des-

crever a sazonalidade e variações espaço-temporais para o domı́nio compreendido en-

tre as latitudes de 10oS e 16oS e entre a costa e a longitude de 35oW (Figura 4.11). Este

domı́nio foi escolhido com base na dinâmica de meso/larga escalas presente na região

de estudo e contextualizada no Capı́tulo 2. A influência desta dinâmica na circulação

da PC também foi apresentada, de forma mais localizada e com base na análise de

dados in situ, no Capı́tulo 3.

De acordo com o apresentado anteriormente, a região de estudo é fortemente influ-

enciada pela sazonalidade de larga escala do regime dos ventos alı́sios e da latitude da

ZCIT. Influenciada pela dinâmica da ZCIT, a bCSE varia sazonalmente entre as latitu-

des de 17oS (julho) e 13oS (novembro). Como consequência, a região ao norte de 13oS

fica sujeita à episódios mais constantes de fluxo para norte da CCO, representado pela

CNB/SCNB. A região ao sul de 16oS, por sua vez, possui maiores episódios de fluxo da

CCO para sul, dominada pela CB. A região em torno de 14oS apresenta uma transição

sazonal entre o domı́nio do fluxo para norte da SCNB e do fluxo para sul da CB.

A Figura 4.10 mostra que, em função da sazonalidade dos ventos alı́sios, a região

ao norte de 12oS fica sujeita preferencialmente a ventos de E-SE, enquanto a região

entre de 12oS e 20oS experiencia uma reversão do campo de ventos entre os meses de

primavera/verão (E-NE) e outono/inverno (E-SE).
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Figura 4.11: Domı́nio da grade do MCR ROMS (delimitado pela caixa pontilhada) para as
análises dos resultados obtidos entre os anos de 2006 a 2009. As radiais (delimitadas pelas
linhas cheias perpendiculares à costa) adotadas para as análises dos perfis verticais sazonais
são posicionadas em 10oS (R10), 14oS (R14) e 16oS (R16). Em cada radial serão analisadas
séries temporais de velocidades em quatro pontos distintos (pontos vermelhos sobre cada
radial), localizados nas PCs interna (PI), média (PM), externa/talude (PE) e região oceânica
(RO). Os pontos onde foram obtidos as séries temporais de elevação da superfı́cie do mar
para a estação do GLOSS para Salvador (SSA) e as constantes harmônicas da FEMAR para
esta estação e paras as estações de Morro de São Paulo (MSP) e Abrolhos (Abr) são apre-
sentados (pontos). As séries temporais para as estações ADP (PM) e ACM2 (PI), discutidos
na Seção 3.1, serão utilizadas para avaliação espaço-temporal das correntes do MCR ROMS
nestes pontos. A quebra da plataforma é representada pela isóbata de 70 m (em negrito), e
também são apresentadas as isóbatas de 200 m, 1000 m e 3000 m.
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Este capı́tulo está estruturado em 4 seções. Na primeira seção será feita uma análise

inicial dos resultados do MCR ROMS, com o intuito de avaliar se este descreve satisfa-

toriamente os principais processos fı́sicos presentes na região de estudo. Na segunda

seção, e dando continuidade a estas análises, a circulação forçada pelas marés é anali-

sada separadamente. Na terceira seção procederemos com a análise da sazonalidade

da circulação, sendo que os mecanismos forçantes da circulação e sua variação espaço-

temporal são analisados na quarta e última seção.

4.4.1 Avaliação preliminar dos resultados do MCR ROMS

Nesta seção é feita uma avaliação preliminar dos resultados do MCR ROMS para

todo o domı́nio da grade regional (Figura 4.11), com o objetivo de verificarmos se

este incorpora as forçantes de contorno e apresenta respostas satisfatórias aos prin-

cipais processos fı́sicos presentes na região de estudo. Para tanto serão avaliados: i)

o transporte integrado nos contornos abertos do MCR em comparação com os resul-

tados apresentados pelo MCG HYCOM; ii) a variação espaço-temporal da SSH em

comparação com as séries temporais obtidas do Global Sea Level Observing System -

GLOSS (2011) para a estação de Salvador; e iii) a elevação da superfı́cie do mar anual

média do MCR em comparação com os resultados apresentados para o MCG na Seção

4.3.1.

Apesar do perı́odo total da modelagem numérica compreender os anos entre 2004

e 2009, os resultados do MCR ROMS que serão usados para a sua avaliação e para a

caracterização sazonal e espaço-temporal da circulação na PC/Talude, compreendida

entre 100S e 160S (Figura 4.11), serão aqueles compreendidos entre os anos de 2006 e

2009. Os dois primeiros anos da modelagem numérica (2004 e 2005) representam o

perı́odo de aquecimento e ajuste dinâmico do MCR. A evolução da energia cinética do

MCR durante todo o perı́odo da simulação é apresentada na Figura 4.12.
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Figura 4.12: Evolução da energia cinética doMCR ROMS para todo o perı́odo de experimen-
tos. Os anos de 2004 e 2005 foram usado para o aquecimento do modelo e os anos de 2006 a
2009 foram usados para as análises sazonais e espaço-temporais do domı́nio adotado (Figura
4.11).

Para as etapas de calibração e aquecimento do MCR adotamos duas configurações

distintas (configurações I e II), e para o perı́odo usado na caracterização sazonal da

região de estudo adotamos a configuração III (descrita na Seção 4.2):

• Configuração I: adotada para o ano de 2004. Os parâmetros para o cálculo dos

fluxos de superfı́cie e os dados de intensidade e tensão do vento a 10 m da su-

perfı́cie são derivados das Reanálises-II do NCEP; as condições iniciais e de con-

torno diárias são derivadas do MCG HYCOM, com uma relaxação espacial com

escala de tempo variável para os valores de temperatura, salinidade e velocidade

(2D e 3D); não foi usado a forçante de marés.

• Configuração II: adotada para o ano de 2005. Os parâmetros para o cálculo

dos fluxos de superfı́cie foram derivados das Reanálises-II do NCEP; Os dados

de intensidade e tensão do vento a 10 m da superfı́cie são derivados do sca-

terômetro QuickSCAT e do radiômetro SSM/I, disponibilizados pelo IFREMER

(2011); as condições de contorno diárias são derivadas do MCG HYCOM, com

uma relaxação espacial com escala de tempo variável para os valores de tempe-

ratura, salinidade e velocidade (2D e 3D); não foi usado a forçante de marés.

• Configuração III: adotada para os anos de 2006 a 2009. Esta configuração usa as

mesmas forçantes e condições apresentadas na Configuração II, sendo introdu-

zida a forçante de marés fornecidas pelo TPXO (Egbert & Erofeeva, 2002).
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Com a adoção da configuração I (ano de 2004) observamos que os dados de inten-

sidade e tensão do vento a 10 m da superfı́cie derivados das Reanálises-II do NCEP

não eram satisfatórios para a representação da dinâmica esperada para a PC da região

de estudo, que apresenta uma reversão das correntes médias entre as estações de pri-

mavera/verão e outono/inverno, conforme apresentado nas Seções 3.1 e 3.2. Desta

forma, adotamos a Configuração II (ano de 2005), onde pudemos observar a evolução

sazonal da dinâmica da PC e de acordo com os resultados apresentados nas Seções 3.1

e 3.2. Para este estágio inicial a energia cinética do modelo aumentou gradativamente,

sem apresentar instabilidades (Figura 4.12, configurações I e II).

Após atingirmos uma configuração satisfatória para a representação das corren-

tes superficiais e da dinâmica de meso-escala, introduzimos a forçante de marés para

o perı́odo usado na caracterização sazonal e espaço-temporal da região de estudo

(configuração III, anos de 2006 a 2009), por esta ser uma importante forçante para a

circulação da PC na região de estudo (Seção 3.1). Com a adição das correntes de maré o

MCR apresentou um aumento na energia cinética que manteve-se relativamente cons-

tante ao longo do ano de 2006, com posterior queda no inı́cio de ano de 2007, atingindo

uma estabilidade ao longo dos anos de 2008 e 2009 (Figura 4.12, configuração III).

Os transportes integrados ao longo dos domı́nios abertos (norte, sul e leste) do

MCR são apresentados na Figura 4.13 em comparação com os transportes fornecidos

pelo MCGHYCOM. Podemos observar que o MCR foi capaz de incorporar satisfatori-

amente os fluxos introduzidos pelo aninhamento com o MCG, com exceção do ano de

2004, quando omodelo ainda se encontrava em estágio de ajuste aos campos de massa.

Para a fronteira norte (latitude de 8oS), mesmo considerando-se que o fluxo nas cama-

das mais profundas e associado à circulação termohalina é para sul, observa-se uma

tendência do fluxo dirigido para norte, com domı́nio da CNB/SCNB (Figura 4.13a).

Para a fronteira sul (latitude de 19oS) observa-se uma transição sazonal entre um fluxo

direcionado para sul, sob domı́nio da CB, e para norte, sob domı́nio da SCNB (Figura

4.13b). A presença de um fluxo médio para oeste é observada na fronteira leste (Fi-

gura 4.13c), caracterizado pela dominância da dinâmica da bCSE neste contorno. Estes

resultados estão de acordo com o apresentado por Cirano et al. (2006), que com base

na análise de um MCG encontraram transportes integrados de +4,5 Sv e -5,4 Sv para
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seções zonais à 9oS e 22oS, respectivamente. Para a seção meridional, que intercepta

estas duas seções zonais em 32oW, o transporte integrado foi de -9,9 Sv.
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Figura 4.13: Transporte integrado (Sv) ao longo de todo o perı́odo da modelagem numérica
(2004-2009) para os contornos (a) norte, (b) sul e (c) leste e para o MCR ROMS (linha verme-
lha) e MCG HYCOM (linha preta). As linhas tracejadas delimitam os anos. Os transportes
médios (Sv) em cada fronteira para o MCR (Tr) e para o MCG (Th) e para cada ano são apre-
sentados. Valores positivos de transporte representam um fluxo para norte (contornos norte
e sul) e para leste (contorno leste).
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A evolução temporal de SSH obtida do MCR ROMS é comparada com a série tem-

poral de SSH oriunda do programa Global Sea Level Observing System - GLOSS (2011)

para a estação de Salvador (coordenadas 38,52oW; 12,97oS). Esta série apresenta uma

falha superior a três meses para os anos de 2006 e 2009, desta forma, avaliamos a série

temporal compreendida entre os anos de 2007 e 2008 e para o ponto de coordenadas

38,58oW; 12,91oS, mais próximo da estação do GLOSS para Salvador (Figura 4.11). A

comparação entre a elevação da superfı́cie do mar observada pelo GLOSS e modelada

pelo MCR é feita em função das séries brutas e sub-inerciais, a partir da correlação cru-

zada e defasagem entre elas. Para tanto, foi adotado um perı́odo de corte de 72 h, que

cobre o perı́odo inercial (T=2π ∗ f−1) local de 53 h. Este perı́odo de corte foi adotado

de forma a ser usado posteriormente em todas as estações de análises localizadas nas

radiais em 10oS, 14oS e 16oS (Figura 4.11), com perı́odos inerciais variando entre 69 h e

43 h, respectivamente.

Para a série temporal total de SSH (2007 a 2008, não apresentada), o coeficiente

de correlação foi de 94%, com defasagem de 20 minutos. As séries temporais brutas

e supra-inerciais para a estação do GLOSS e para o MCR ROMS durante o mês de

janeiro de 2007 e 2008 apresentaram um coeficiente de correlação superior a 90% com

defasagem de 20 minutos entre elas (Figura 4.14a-d).

Para o mês de julho dos anos de 2007 e 2008 as correlações entre as séries bru-

tas e supra-inercias observadas e modeladas mantiveram-se altas, com coeficientes de

correlação superiores a 90% e defasagem de 20 minutos (Figura 4.14e-h). Para a série

temporal sub-inercial de SSH, apresentada para todo o perı́odo entre os anos de 2007

e 2008, observa-se uma tendência do MCR superestimar os valores observados, com

um coeficiente de correlação de 50% com os dados observados e defasagem de 10 h

(Figura 4.14i). A relativa baixa correlação na banda sub-inercial para a região da BTS,

já era esperada, pois a resolução espacial do MCR não resolve adequadamente nem

a topografia nem a morfologia da BTS. Consequentemente, isto afeta o sinal e resulta

não só em uma super-estimativa dos valores de SSH, mas também em uma distorção

do sinal com uma tendência para oscilações em perı́odos mais curtos de tempo, uma

vez que a região de amortecimento da BTS dentro do MCR é muito pequena.
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Figura 4.14: Série temporal de elevação do nı́vel do mar observada (linha preta) e modelada
(linha vermelha) para a estação do GLOSS em Salvador. São apresentadas as séries tempo-
rais brutas (a,b,e,f) e supra-inercias (c,d,g,h) para os meses de janeiro e julho dos anos de
2007 (painéis esquerdo) e 2008 (painéis direito). Também é apresentada a (i) série temporal
sub-inercial para os anos de 2007 e 2008. Os coeficientes de correlação (CC) e as defasagens
(def.) entre as séries são apresentados.
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Entretanto, de uma forma geral, o MCR ROMS mostrou-se satisfatório na repre-

sentação da elevação da superfı́cie do mar, com correlações significativas (>90%) para

as séries brutas.

Para o campo anual médio de SSH, os valores apresentados pelo MCR ROMS (Fi-

gura 4.15a) representaram satisfatoriamente o padrão observado para pMCGHYCOM

(Figura 4.15b). A presença de um fluxo para oeste, representado por valores de SSH

positivos (negativos) ao sul (norte) da porção central do domı́nio, fica clara para os dois

modelos, representando a média anual da bCSE (∼14oS) em direção à margem conti-

nental. Outra caracterı́stica capturada peloMCR é o padrão de ressurgência observado

entre as latitudes de 15oS-19oS e omarcado fluxomédio para norte ao sul de 12oS, o que

pode representar o fluxo médio anual da CNB. Ambos padrões são representados pelo

MCG (Figura 4.15b).

Figura 4.15: Campos horizontais médios (2006-2009) de SSH derivados (a) do MCR ROMS e
(b) das análises globais do HYCOM/NCODA (HYCOM, 2011).
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PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE BRASILEIRA ENTRE 10OS E 16OS 97

4.4.2 A circulação forçada pelas marés

As forçantes de marés utilizadas pelo MCR ROMS são provenientes do modelo

TPXO (Egbert & Erofeeva, 2002), conforme descrito na Seção 4.2. Inicialmente, as ampli-

tudes e fases dos principais componentes de maré semi-diurna (M2 e S2) e diurna (O1

e K1), calculadas a partir dos resultados da série temporal de SSH para os anos de 2006

a 2009 do MCR ROMS, são comparadas com aquelas fornecidas pela FEMAR (2011)

para as estações de Salvador, Morro de São Paulo e Abrolhos (oceânica) (Figura 4.11),

e os resultados são apresentados na Tabela 4.2. Cabe ressaltar que as fases fornecidas

pela FEMAR (2011) estavam originalmente referenciadas ao fuso local (FL=-3 h). Para

efeito de comparação, e considerando-se que no MCR ROMS as fases são referencia-

das ao meridiano de Greenwich (FG=0), os dados observados foram então convertidos

para a mesma referência do MCR ROMS.

Para avaliarmos a eficiência doMCR em representar as amplitudes e fases dos prin-

cipais componentes harmônicos adotamos o erro percentual absoluto entre os valores

previstos (P) e observados (O), de acordo com a equação: erro = [|P | − |O|)/|O|] ∗ 100.

Com esta relação, para valores percentuais positivos (negativos) o MCR superestima

(subestima) os valores de amplitude/fase.

Conforme pode ser observado na Tabela 4.2, as marés na região de estudo são do-

minadas pelo componente demaré semi-diurnaM2, com amplitudemı́nima de 69,8 cm

para a estação de Morro de São Paulo, seguida pelo componente de maré semi-diurna

S2, que apresenta amplitudes de cerca de 50% do componente M2. Os principais com-

ponentes de maré diurna apresentam amplitudes de cerca de 1/10 do principal com-

ponente semi-diurno, com valores máximos de 7,8 cm e 4,4 cm para os componentes

O1 e K1, respectivamente, e ambos para a estação de Abrolhos. Este comportamento

confere uma caracterı́stica de maré semi-diurna à região de estudo.
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Tabela 4.2: Amplitudes (cm) e fases (oG) dos principais componentes de maré disponibi-
lizadas pela FEMAR (2011) e calculadas a partir da série temporal (2006-2009) de elevação
do nı́vel do mar do MCR ROMS. As fases da FEMAR estão corrigidas para o meridiano de
Greenwich.

Estação Salvador FEMAR ROMS erro (%)

(12,97oS; 38,52oW) (Amp/Fase) (Amp/Fase) (Amp/Fase)

M2 78,0/197 87,3/218 12/11

S2 30,5/214 30,1/237 -1/10

O1 6,6/164 7,4/167 12/2

K1 4,1/260 5,3/252 29/-3

Estação Morro de São Paulo FEMAR ROMS erro (%)

(13,90oS; 38,97oW) (Amp/Fase) (Amp/Fase) (Amp/Fase)

M2 69,8/191 46,6/191 -33/0,3

S2 25,1/207 17,7/208 -29/0,5

O1 6,5/160 4,5/159 -30/-0,2

K1 4,3/249 2,8/245 -35/-2

Estação Abrolhos (oceânica) FEMAR ROMS erro (%)

(17,96oS; 38,70oW) (Amp/Fase) (Amp/Fase) (Amp/Fase)

M2 78,4/189 79,4/191 1/1

S2 33,1/209 32,7/207 -1/-1

O1 7,8/165 8,0/152 2/-8

K1 4,4/227 4,5/230 2/1
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Com exceção da estação localizada emMorro de São Paulo, oMCR ROMSmostrou-

se satisfatório na representação da modulação da SSH influenciada pelas marés, com

uma tendência a superestimar os valores observados. Para a estação de Salvador, ape-

sar da estação do MCR para o cálculo dos componentes harmônicos não coincidir com

o ponto da FEMAR, o erro para as amplitudes/fases foi inferior a 15% (com exceção

do componente K1). Para a estação de Abrolhos foram observados os menores erros

na representação das amplitudes e fases, com valores inferiores a 10%. Este compor-

tamento pode ser atribuı́do à localização oceânica desta estação, o que diminui a in-

fluência do atrito de fundo na representação das marés. Um comportamento oposto

pôde ser observado para a estação de Morro de São Paulo, localizada na porção mais

estreita da PC e sujeita a uma forte variação topográfica. Para esta estação, os valores

previstos pelo MCR para as amplitudes dos componentes de maré foram cerca de 30%

menores e os valores de fase apresentaram valores muito próximos aos observados,

com erro inferior a 1% (com exceção do componente K1).

As marés movem-se como ondas de Kelvin (OK), com rotação ciclônica e, no caso

de Hemisfério Sul, com sentido horário seguindo de sul para norte na costa brasileira.

As OK possuem como escala de decaimento o raio de deformação externo de Rossby

(R = (g.Ho)
1

2/|fo|), apresentando maiores amplitudes na região costeira e um decai-

mento da amplitude em direção ao largo.

A Figura 4.16 apresenta a distribuição horizontal das amplitudes e fases dos prin-

cipais componentes semi-diurnos e diurnos, obtidos com base na análise harmônica

de séries temporais de SSH (Pawlowicz et al., 2002), extraı́das em diversos pontos dis-

tribuı́dos ao longo da região de estudo. A Figura 4.16a,b mostra que para os compo-

nentes semi-diurnos M2 e S2, a onda de maré propaga-se de sul para norte como OK,

com as amplitudes decrescendo em direção ao largo. Os maiores valores de amplitu-

des são observados na região norte do domı́nio e para o componente M2 (Figura 4.16a),

com amplitudes em torno de 70 cm. Para o componente S2 (Figura 4.16b) os maiores

valores são cerca de metade dos observados para o componente M2. Um aumento

dos valores de amplitude em direção à costa são observados para ambos componentes

de maré semi-diurna, e as linhas de fase apresentam uma orientação perpendicular à

costa.
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Figura 4.16: Distribuição das Amplitudes (cm) e Fases (oG) dos principais componentes de
maré semi-diurna (a) M2 e (b) S2 e diurna (c) O1 e (d) K1 para o MCR ROMS. A localização
da BTS é apresentada no painel do componente M2.

Para os principais componentes diurnos O1 e K1 (Figura 4.16c,d) o comportamento

da onda demaré é similar, com aumento das amplitudes emdireção à costa e propagação

de sul para norte. No entanto, para o componente O1 (Figura 4.16c) os maiores valores

de amplitudes são observados na região costeira e em torno de 7 cm, enquanto o com-
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ponente K1 (Figura 4.16d) apresenta as maiores amplitudes na região norte do domı́nio

e com cerca de 5 cm. As linhas de fase também apresentam uma orientação perpen-

dicular à costa. Quando os resultados de amplitude e fase dos componentes diurnos

e semi-diurnos do MCR ROMS (Figura 4.16) são comparados com os valores proveni-

entes do TPXO (Figura 4.9), podemos notar nitidamente o efeito da melhor resolução

da topografia pelo MCR ROMS, originando padrões mais complexos de distribuição

tanto de amplitude como de fase.

A Figura 4.17 apresenta as elipses barotrópicas para os principais componentes de

maré semi-diurna (M2 e S2) e diurna (O1 e K1), calculadas com base na mesma me-

todologia descrita para a Figura 4.16, mas agora tendo como base as séries temporais

de correntes. As elipses azuis (vermelhas) possuem rotação anti-horária (horária). Em

função da dinâmica das OK para o hemisfério sul, é esperado que as elipses apresen-

tem uma rotação horária e um alinhamento paralelo à costa. No entanto, as irregula-

ridades batimétricas na região costeira possuem larga influência no ajuste do campo

de velocidades, sendo responsável pela amplificação das correntes de maré, inversão

no sentido de rotação das elipses com polarização em certas direções. Como resposta,

a orientação sul-norte das correntes de maré podem ser alteradas pela presença das

caracterı́sticas costeiras.

As elipses de marés barotrópicas para o componente semi-diurnoM2 (Figura 4.17a)

apresentam uma rotação horária em toda a região oceânica, com alinhamento paralelo

à costa, de acordo com a dinâmica de OK, e intensidade média de 1,5 cm s−1. No en-

tanto, as elipses na região oceânica e para o domı́nio sul apresentam uma tendência

de alinhamento à 45o em direção à costa, e uma maior excentricidade (relação entre os

semi-eixos), em relação às elipses observadas para o domı́nio norte. Este comporta-

mento pode estar relacionado à topografia da região do BAb ao sul do domı́nio, que

impõe um alinhamento paralelo às isóbatas locais (ver Figura 5 de Pereira et al. (2005)).
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Figura 4.17: Distribuição das Elipses de maré barotrópicas dos componentes semi-diurnos
(a) M2 e (b) S2 e diurnos (c) O1 e (d) K1 para o MCR ROMS. Elipses azuis (vermelhas) pos-
suem rotação anti-horária (horária). As radiais dentro das elipses representam a fase em
relação a Greenwich. A escala é representada por uma elipse circular com semi-eixo de 5 cm
s−1 (2 cm s−1) para o componente semi-diurno M2 (S2), e de 1 cm s−1 para os componentes
diurnos (O1 e K1). A quebra da plataforma é representada pela isóbata de 70 m (em negrito)
e são apresentadas as isóbatas de 200 m, 1000 m e 3000m. A localização da BTS é apresentada
no painel do componente M2.
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PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE BRASILEIRA ENTRE 10OS E 16OS 103

Ao atingir a região da plataforma/talude, as elipses para o componente semi-diurno

M2 passam a ter preferencialmente uma rotação anti-horária e alinham-se perpendicu-

lares à costa, apresentando uma menor excentricidade (Figura 4.17a). A intensidade

das correntes de maré também apresenta uma intensificação sobre a PC, com valores

médios de 4 cm s−1 e máximo de 120 cm s−1, alinhada na entrada da BTS (rotação

horária, não apresentada). Este mesmo comportamento foi observado por Pereira et al.

(2005) para a região de Abrolhos. Os autores observaram na região costeira elipses de

maré barotrópicas alinhadas preferencialmente em direção à costa com rotação anti-

horária, e intensidade de até 25 cm s−1 sobre os BAb e BRC, diferenciando-se das elip-

ses alinhadas paralelas à costa com rotação horária e intensidade média de 1,5 cm s−1

observadas na região oceânica.

As elipses de maré para o componente semi-diurno S2 (Figura 4.17b) apresentam

um comportamento similar ao observado para o componente M2, com elipses alinha-

das paralelas à costa na região oceânica e tendência a um alinhamento em direção à

costa na porção oceânica sul do domı́nio, onde apresentam uma maior excentricidade.

As elipses nesta região apresentam amplitudes inferiores às observadas para o com-

ponente M2, com intensidade média de 0,5 cm s−1. Ao atingirem a PC as elipses são

preferencialmente anti-horárias com intensidade média de 1,5 cm s−1 e máxima na en-

trada da BTS (38 cm s−1 rotação horária, não apresentada).

As elipses de maré para o componente diurno O1 (Figura 4.17c) apresentam um

comportamento diferenciado em relação ao observado para as elipses dos componen-

tes semi-diurnos. Em toda a região oceânica as elipses apresentam-se alinhadas pa-

ralelas à costa com rotação horária e grande excentricidade. As maiores intensidades

são observadas na porção norte do domı́nio, com intensidade média de 0,6 cm s−1 e

relativo decréscimo em direção à costa. Na região ao sul de 12oS, as elipses apresen-

tam intensidade média de 0,5 cm s−1 e decréscimo em direção à costa, com intensidade

média de 0,3 cm s−1 sobre a PC. Amaior intensidade é observada para a elipse alinhada

na entrada da BTS, de 10 cm s−1 e rotação horária.
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As elipses para o componente diurno K1 (Figura 4.17d) possuem um padrão similar

ao observado para o componente O1. Na porção oceânica as elipses são alinhadas

paralelas à costa e possuem rotação horária, com intensidade média de 0,4 cm s−1 e

decréscimo em direção à costa, onde atingem intensidade mı́nima de 0,1 cm s−1. Sobre

a PC são observadas as maiores intensidades, de 1 cm s−1 na porção norte. A elipse de

maior intensidade é observada alinhada na entrada da BTS, com valor de 8 cm s−1 e

rotação horária.

4.4.3 A sazonalidade da circulação na plataforma e talude continen-

tal

Nesta seção iremos investigar a sazonalidade da circulação na PCLB compreendida

entre as latitudes de 10oS e 16oS (Figura 4.11), com base em médias mensais entre os

anos de 2006 e 2009 derivadas do MCR. Como estamos interessados na dinâmica da

região da PC e de quebra da PC/talude, concentramos as análises nos primeiros 1000m

de coluna d’água, englobando as principais massas de água presentes na região, a AT

confinada nos primeiros 100/150 m de coluna d’água, a ACAS compreendida entre as

profundidades de 100/150 m e 400 m, e a parte superior da AIA.

Inicialmente iremos avaliar o campo de velocidades superficiais para todo o domı́nio

do modelo regional (8oS-19oS; 32oW-40oW) e para as profundidades de 100 m, 300 m

e 800 m. Para os campos de correntes superficiais e a 100 m, será feita a avaliação

da variabilidade sazonal, com base nos meses de janeiro (verão), abril (outono), julho

(inverno) e outubro (primavera). Para estes meses, podemos observar que os campos

médios de correntes superficiais (Figura 4.18), apresentam um marcado ciclo sazonal,

como resposta a sazonalidade de larga escala do regime dos ventos alı́sios. Os campos

médios de correntes a 100 m (Figura 4.20), são influenciados pela migração meridional

da bCSE, influenciada pela sazonalidade de larga escala da latitude da ZCIT.

Para as profundidades de 300 m e 800 m será feita uma análise do campo médio

anual (2006-2009) de correntes, por estes não apresentarem variações significativas ao

longo do ano para a região de estudo.
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Figura 4.18: Médias mensais (2006-2009) das correntes horizontais superficiais (representada
pelos vetores) derivadas do MCR ROMS, para os meses de (a) janeiro, (b) abril, (c) julho
e (d) outubro. As cores representam a intensidade (m s−1) do componente meridional da
velocidade, onde valores positivos representam uma corrente em direção ao equador.
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O campos de correntes superficiais durante os meses de verão e primavera, são do-

minados por ventos preferenciais de E-NE ao sul da latitude de ∼12oS (ver Figura 4.10

para os meses de janeiro e outubro), e as correntes na região da PC e talude continen-

tal apresentam um fluxo médio para sul (Figura 4.18a,d), com intensidade máxima de

-0,75 cm s−1 durante o mês de janeiro e entre as latitudes de 14oS e 16oS. Para este mês

observa-se um intenso vórtice ciclônico ao norte do BRC (16oS) e centrado em 35oW, e

uma circulação anti-ciclônica ao sul deste. Segundo Rezende et al. (2011) a topografia

irregular da região compreendida entre o BRC e o BAb (18oS) aprisiona e altera o fluxo

que passa por esta região, induzindo variabilidades nas propriedades fı́sicas, quı́micas

e biológicas sobre a PC e nas regiões adjacentes.

Para omês de outubro (Figura 4.18d) o fluxomédio para sul na região da PC/talude

apresenta uma marcada intensificação para sul, atingindo velocidade máxima de -

0,52 cm s−1 na região do BRC e do BAb, onde também observa-se uma maior irre-

gularidade do fluxo, com a presença de uma circulação anti-ciclônica ao norte de 14oS

e uma circulação ciclônica ao sul desta latitude.

Durante os meses de outono/inverno, as correntes ao norte de 18oS ficam sobre a

influência de ventos preferenciais de E-SE (ver Figura 4.10 para os meses de abril e

julho). Como resposta, durante os meses de abril e julho as correntes na PC/talude

apresentam um fluxo médio para norte ao norte de 16oS (Figura 4.18b,c), com uma

marcada intensificação em direção ao equador. Para o mês de abril (Figura 4.18b) é

observado um vórtice ciclônico ao norte de 10oS, cuja borda interna intensifica o fluxo

para norte na região da PC, e um vórtice anti-ciclônico ao norte do BRC com uma

recirculação ao sul deste, onde observa-se um fluxo médio e menos intenso para sul

na região das PCs interna e média. Para o mês de julho (Figura 4.18c) observa-se um

padrão de circulação ciclônica entre as latitudes de 11oS e 16oS, cujo limite sul delimita

o inı́cio do fluxo para norte, e a presença de circulação anti-ciclônica sobre o BRC que

impõe um fluxo para sul sobre a PC.
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A série temporal de correntes (2006-2009) para dois pontos localizados na PC in-

terna (PI) e média (PM) na porção central da região de estudo (∼14oS), e coincidentes

com as estações ACM2 (PI) e ADP (PM) apresentados na Seção 3.1, apresentam o mar-

cado ciclo sazonal observado para as correntes superficiais (Figura 4.19b,d). A variabi-

lidade sazonal do vento fica clara ao longo da série temporal (Figura 4.19a), apresen-

tando ventos predominantes para E-NE (E-SE) durante os meses de primavera/verão

(outono/inverno).
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Figura 4.19: Séries temporais (2006-2009) de correntes na PC média (PM) em (b) superfı́cie e
(c) fundo e na PC interna (PI) em (d) superfı́cie e (f) fundo, coincidentes com os pontos ADP
(PM) e ACM2 (PI) apresentados na Seção 3.1. Também é apresentada a (a) série temporal do
vento derivada do QuickSCAT para um ponto próximo às séries de análise. O eixo vertical
está alinhado paralelo à costa. A Figura 4.11 apresenta a localização dos pontos de análise.
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As correntes na PC seguem a variação sazonal da circulação atmosférica, com cor-

rentes fluindo para sul (norte) durante osmeses de primavera/verão (outono/inverno).

A análise das correntes superficiais (Figura 4.19b,d) em comparação com as corren-

tes de fundo (Figura 4.19c,e), também evidencia a variabilidade sazonal do sinal ba-

rotrópico. Em linhas gerais, pode-se observar que para todas as estações do ano ocorre

uma diminuição da intensidade das correntes em direção ao fundo, sem reversão do

fluxo. No entanto, durante os meses de primavera/verão, quando ocorre uma maior

estratificação na coluna d’água, o cisalhamento vertical é mais acentuado se com-

parado ao meses de outono/inverno. Estes padrões corroboram o apresentado na

Seção 3.1.

A circulação em sub-superfı́cie (100 m) é dominada pela sazonalidade do fluxo para

sul da CB e para norte da CNB/SCNB, seguindo a variação meridional sazonal da

bCSE, que, de acordo com Rodrigues et al. (2007), atinge o seu limite sul (∼17oS) em

julho e seu limite norte em novembro (∼13oS). Seguindo este padrão, durante o mês

de outubro (Figura 4.20d) o fluxo da SCNB tem inı́cio em ∼15oS e o inı́cio do fluxo da

CB pode ser interpretado como a composição da borda interna de três anti-ciclones,

centrados em aproximadamente 15oS, 17oS e 19oS e confinados entre a região dos BRC

e BAb. Este mesmo padrão foi reportado por Soutelino et al. (2011) com base em veloci-

dades não divergentes derivadas de dados de ADCP.

Para o mês de janeiro (Figura 4.20a) observa-se o inı́cio do fluxo da SCNB em ∼13o,

sendo que um fluxo organizado para norte é observado a partir de 12o. Ao sul desta

latitude observa-se uma intensificação do ciclone observado em superfı́cie entre as la-

titudes de 14o e 16o e centrado em 35oW (Figura 4.18a), com uma recirculação na região

costeira, cujo fluxo para sul somado à borda interna de dois anti-ciclones nas latitudes

de ∼17oS e 19oS podem representar o inı́cio da CB.

A zona de convergência da bCSE migra para sul durante o mês de abril (Figura

4.20b), quando observa-se o inı́cio do fluxo da SCNB em ∼16oS, e uma sequência de

vórtices ao sul desta latitude podendo representar o inı́cio da CB. Durante o mês de

julho (Figura 4.20c) a bCSE atinge seu limite mais ao sul, quando observa-se o inı́cio

do fluxo da SCNB em ∼17oS e a presença de vórtices anti-ciclônicos na região do BRC

e do BAb, o que impõe um fraco fluxo para sul podendo representar o inı́cio do fluxo
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da CB. Para todo o ciclo sazonal é observado uma forte intensificação da SCNB em

direção ao equador.

Figura 4.20: Médias mensais (2006-2009) das correntes horizontais em 100 m (representada
pelos vetores) derivadas do MCR ROMS, para os meses de (a) janeiro, (b) abril, (c) julho
e (d) outubro. As cores representam a intensidade (m s−1) do componente meridional da
velocidade, onde valores positivos representam uma corrente em direção ao equador.
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Como resultado do deslocamento meridional da bCSE com o aumento da profun-

didade, que atinge∼22oS entre 200-400 m (Stramma & England, 1999; Silveira et al., 2000;

Cirano et al., 2006), para a profundidade de 300 m a SCNB transporta o fluxo da ACAS

em direção ao equador (Figura 4.21a), com uma forte intensificação nesta direção. Para

a profundidade de 800 m (Figura 4.21b) observa-se o fluxo da AIA para norte em toda

a região do talude continental, uma vez que esta massa de água bifurca em ∼25oS

(Stramma & England, 1999).

Figura 4.21: Médias anuais (2006-2009) das correntes horizontais em (a) 300 m e (b) 800 m
(representada pelos vetores) derivadas do MCR ROMS. As cores representam a intensidade
do componente meridional da velocidade, onde valores positivos representam uma corrente
em direção ao equador.
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Com o intuito de avaliarmos a estrutura vertical da circulação na PCLB e sua varia-

bilidade espacial e sazonal, definimos três radiais perpendiculares à costa (Figura 4.11),

de acordo com a dinâmica das CCOs presentes na região de estudo. Uma radial cen-

tral é estabelecida na latitude de 14oS (R14) por esta região apresentar uma transição

sazonal entre o domı́nio do fluxo da CB e da CNB/SCNB. Ao norte desta região foi

estabelecida a radial R10, a 10oS, a qual apresenta maiores episódios de dominância da

CNB/SCNB e, inversamente, ao sul da região central, foi estabelecida a radial R16, a

16oS, a qual possui maiores episódios de domı́nio do fluxo da CB, além de apresentar

uma maior atividade de meso-escala associada ao confinamento do fluxo pelos BRC e

BAb. Como o interesse deste estudo é a variação sazonal da circulação na região da

PC e talude continental e a interação destas com as CCO, o limite leste de cada radial

foi definido de forma a incorporar o núcleo da CCO e as principais massas de água

presentes na região do talude continental, a AT e a ACAS, e que podem vir a afetar o

fluxo médio sobre a PC. Desta forma, a R10 é delimitada entre a costa e a longitude

de 35oW, a R14 entre a costa e a longitude de 38oW e a R16 entre a costa e a longitude

de 37oW. A maior largura da R16 se deve ao alargamento da PC na latitude de 16oS,

em função da topografia do BRC. Adicionalmente, calculamos o TV médio associado

ao fluxo normal a cada seção e para cada massa de água presente, delimitadas pelo

limites isopicnais de σθ < 25,7 kg m−3 para a AT e de 25,7 kg m−3 < σθ < 26,8 kg m−3

para a ACAS.

Para a R10 durante o mês de janeiro (Figura 4.22a), o fluxo para sul encontra-se con-

finado nos primeiros 50 m de coluna de água com intensidade máxima de -0,35 m s−1

sobre o talude continental e um TV médio associado de -0,71 Sv. Na camada abaixo

(entre 50 m e 150 m) a AT é carreada para norte pelo fluxo da SCNB, com intensidade

máxima de +0,30 m s−1 e um TV médio de +1,37 Sv. Para este mês o fluxo para norte

da SCNB transporta a ACAS com intensidade máxima de +0,42 m s−1 e um TV médio

de +1,68 Sv.

Seguindo amigração da bCSE para sul durante osmeses de outono/inverno, para o

mês de abril (Figura 4.22b), a maior porção da AT é transportada para norte pelo fluxo

da CNB/SCNB com intensidade de até +0,35 m s−1 e um TV médio de +1,49 Sv. Para

este mês um fraco fluxo para sul é observado confinado sobre a PC, com um transporte
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médio de -0,35 SV. Em sub-superfı́cie ocorre um aumento do fluxo da SCNB e a ACAS

é transportada para norte com intensidade máxima de +0,42 m s−1 e um TV médio

associado de +2,19 Sv.

Para o mês de julho (Figura 4.22c) a bCSE atinge o seu limite mais ao sul e o sistema

CNB/SCNB ocupa toda a região em superfı́cie e sub-superfı́cie, carreando o fluxo da

AT e ACAS para norte, com intensidade máxima de +0,63 m s−1 no núcleo da ACAS.

Durante este mês o TV médio das duas massas de água atinge um valor máximo de

+2,32 Sv e +2,94 Sv, para a AT e ACAS, respectivamente.
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Figura 4.22: Seção vertical média (2006-2009) da velocidade horizontal paralela à costa
(m s−1) ao longo da Radial R10, em 10oS, para os meses de (a) janeiro, (b) abril, (c) julho
e (d) outubro. As linhas tracejadas demarcam os limites isopicnais entre as massa de água
AT (σθ < 25,7 kg m−3) e ACAS (25,7 kg m−3 < σθ < 26,8 kg m−3) e o transporte de volume
(TV) médio (em Sv) para cada massa de água é apresentado, sendo valores positivos (nega-
tivos) para norte (sul). As estações (H) para as análises das séries temporais, localizadas na
PC interna (PI), média (PM) e externa/talude (PE) e na região oceânica (RO) são apresenta-
das na Figura (a). A localização desta Radial e das estações é apresentada na Figura 4.11.
1 Sv = 106 m3 s−1.
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A bCSE move-se novamente para norte durante os meses de primavera. Como

resposta, e associado ao padrão de ventos local, para o mês de outubro (Figura 4.22d)

é observado a formação de um fluxo para sul nos primeiros 50 m de coluna d’água e

ocupando toda a região da PC. Este fluxo transporta uma pequena parte da AT para

sul, com intensidade máxima de -0,21 m s−1 e um TV médio de -0,63 Sv. Em sub-

superfı́cie, a maior parte do fluxo daAT é dirigido para norte pelo fluxo da CNB/SCNB

com um TV médio associado de +1,54 SV. Para a região da ACAS é observado uma

diminuição da intensidade média do fluxo da SCNB, resultando em um TV médio de

+2,28 Sv inferior ao observado para o mês de julho.

Para a R14 (Figura 4.23) observa-se um padrão sazonal similar ao verificado para

a R10, com uma clara intensificação (desintensificação) do fluxo da CB (CNB/SCNB).

Durante o mês de janeiro (Figura 4.23a) o fluxo da CB ocupa os primeiros 150 m de

coluna d’água com intensidade máxima de -0,62 m s−1 sobre o talude continental, car-

reando a maior parte da AT para sul com um TV médio associado de -2,10 Sv. Em

sub-superfı́cie observa-se uma leve ressurgência da ACAS na região do talude conti-

nental, o que aumenta a espessura desta massa de água, resultando em um TV médio

de +1,89 Sv superior ao observado na R10 para este mês, apesar da menor i,ntensidade

do fluxo.

Durante os meses de abril e julho ocorre uma diminuição do fluxo da CB (Figuras

4.23b,c). Para o mês de abril, uma pequena parcela do fluxo da AT é dirigida para

sul, sobre a região de quebra da PC/talude continental, com um TV médio de -0,92 Sv

enquanto a maior parte desta massa de água flui para norte com um TV médio de

+1,11 Sv (Figura 4.23b). Para o mês de julho o fluxo da AT é dirigido principalmente

para norte, com um TVmédio de +1,38 Sv (Figura 4.23c). O fluxo da ACAS segue para

norte, com um TV médio de +2,21 Sv durante o mês de abril e de +2,31 Sv durante o

mês de julho, quando é observado um maior núcleo da SCNB fluindo sobre o talude

continental com intensidade de +0,42 m s−1.
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O fluxo da CB é novamente restaurado durante a primavera e, para o mês de outu-

bro, observa-se uma corrente para sul bem organizada ocupando os primeiros 100 m

de coluna d’água com um TV médio de -1,54 Sv (Figura 4.23d). Este fluxo ocupa toda

a região da PC e talude continental, onde observa-se uma intensidade máxima de -

0,34 m s−1. Em sub-superfı́cie ocorre uma diminuição do fluxo da SCNB e do seu

núcleo de intensidade máxima, resultando em um TV médio de +2,12 Sv. Para este

mês é observado uma leve ressurgência da ACAS em direção ao talude continental,

como observado para o mês de janeiro.

−0.6 −0.5
−0.4 −0.3

−0.2
−0.1

0.1
25.7

      
−200

−150

−100

−50

0

0.2

26.8

 

 

−39 −38.8 −38.6 −38.4 −38.2 −38
−1000

−800

−600

−400

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

(a) Janeiro

AT: +0,72; −2,10
ACAS: +1,89; −0,89

0.3

0.2

0.1

25.7

      
−200

−150

−100

−50

0

0.3

0.2
0.1

26.8

 

 

−39 −38.8 −38.6 −38.4 −38.2 −38
−1000

−800

−600

−400

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

(b) Abril

AT: +1,11; −0,92
ACAS: +2,21; −0,62

0.1

0.2

0.3
0.4

25.7

      
−200

−150

−100

−50

0

0.4

0.3 0.2
0.1

26.8

 

 

−39 −38.8 −38.6 −38.4 −38.2 −38
−1000

−800

−600

−400

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

(c) Julho

AT: +1,38; −0,62
ACAS: +2,31; −0,60

−0.3
−0.2

−0.1

0.1

0.20.3
25.7

      
−200

−150

−100

−50

0

0.4

0.3 0.2

0.1

26.8

 

 

−39 −38.8 −38.6 −38.4 −38.2 −38
−1000

−800

−600

−400

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

(d) Outubro

AT: +0,64; −1,54
ACAS: +2,12; −0,84

Figura 4.23: Seção vertical média (2006-2009) da velocidade horizontal paralela à costa
(m s−1) ao longo da Radial R14, em 14oS, para os meses de (a) janeiro, (b) abril, (c) julho
e (d) outubro. As linhas tracejadas demarcam os limites isopicnais entre as massa de água
AT (σθ < 25,7 kg m−3) e ACAS (25,7 kg m−3 < σθ < 26,8 kg m−3) e o transporte de volume
(TV) médio (em Sv) para cada massa de água é apresentado, sendo valores positivos (nega-
tivos) para norte (sul). As estações (H) para as análises das séries temporais, localizadas na
PC interna (PI), média (PM) e externa/talude (PE) e na região oceânica (RO) são apresenta-
das na Figura (a). A localização desta Radial e das estações é apresentada na Figura 4.11.
1 Sv = 106 m3 s−1.
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Para a R16 (Figura 4.24) é observado o fluxo da CB durante todo o perı́odo sazo-

nal e uma marcada atividade de meso-escala (ver Figuras 4.18 e 4.20), resultado do

confinamento do fluxo ao passar pelo BRC, que altera significativamente o padrão de

circulação durante as estações do ano. Durante o mês de janeiro o fluxo da CB fica con-

finado na região de quebra da PC/talude continental (Figura 4.24a) e um fluxo para sul

ocupa toda a região da PC, onde observa-se uma intensidade máxima de -0,43 m s−1.

Nesta região a AT é transportada para sul com um TV médio de -1,25 Sv. A borda

interna do intenso vórtice ciclônico observado ao norte do BRC durante este mês (Fi-

guras 4.18a e 4.20a) impõe um fluxo para norte, que ocupa toda a região oceânica entre

a superfı́cie e a profundidade de 150 m, e transporta parte da AT em direção ao equa-

dor com um TV médio de +1,42 Sv. Em sub-superfı́cie, a ACAS é transportada para

norte pela SCNB, com um TV médio de +2,32 Sv, e uma leve ressurgência desta massa

de água pode ser observada sobre o talude continental.

Durante o mês de abril (Figura 4.24b) a intensidade do fluxo da CB diminui e ocupa

toda a região do talude continental, com intensidade máxima de -0,12 m s−1 e um TV

médio associado de -0,57 Sv. A recirculação observada em superfı́cie para este mês

(Figura 4.18b) resulta em um fraco fluxo para norte na região da PC interna. Na camada

abaixo, a maior parte de AT é transportada para norte com um TV médio de +1,10 Sv.

Em sub-superfı́cie observa-se uma menor intensidade da SCNB, com um núcleo de

intensidade média de +0,21 m s−1 fluindo sobre o talude continental, e um TV médio

de +1,86 SV.

Os vórtices anti-ciclônicos, observados na região do BRC durante o mês de julho

(Figuras 4.18c e 4.20c), confinam um fluxo para sul sobre a região da PC, com inten-

sidade máxima de -0,20 m s−1, e um fluxo para norte ocupa toda a região de quebra

da PC/talude continental nos primeiros 150 m de coluna d’água. Como resultado,

durante este mês a AT é transportada para sul sobre a PC, com um TV médio de -

0,85 Sv, e para norte sobre o talude continental, com um TV médio de +0,45 Sv. Em

sub-superfı́cie um núcleo bem organizado da SCNB flui sobre o talude continental,

transportando a ACAS em direção ao equador com um TV médio de +1,92 Sv.
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Durante o mês de outubro a CB volta a apresentar um fluxo organizado, ocupando

toda a região da PC/talude continental. As maiores velocidades são observadas sobre

a PC, com intensidade máxima de -0.61 m s−1. Como resultado, a AT é transportada

principalmente para sul com um TV médio de -1,14 Sv. Em sub-superfı́cie a intensi-

dade do fluxo da SCNB aumenta, apresentando uma célula com intensidade máxima

de +0,35 m s−1 fluindo sobre o talude continental e transportando a ACAS para norte

com um TV médio de +2,15 Sv.
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Figura 4.24: Seção vertical média (2006-2009) da velocidade horizontal paralela à costa
(m s−1) ao longo da Radial R16, em 16oS, para os meses de (a) janeiro, (b) abril, (c) julho
e (d) outubro. As linhas tracejadas demarcam os limites isopicnais entre as massa de água
AT (σθ < 25,7 kg m−3) e ACAS (25,7 kg m−3 < σθ < 26,8 kg m−3) e o transporte de volume
(TV) médio (em Sv) para cada massa de água é apresentado, sendo valores positivos (nega-
tivos) para norte (sul). As estações (H) para as análises das séries temporais, localizadas na
PC interna (PI), média (PM) e externa/talude (PE) e na região oceânica (RO) são apresenta-
das na Figura (a). A localização desta Radial e das estações é apresentada na Figura 4.11.
1 Sv = 106 m3 s−1.
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A Figura 4.25 apresenta as médias mensais dos transportes associados à AT e ACAS

para as três radiais analisadas, possibilitando uma visão mais abrangente da variação

sazonal e espacial do fluxo sobre a PC/talude continental. Na camada mais superficial

(Figura 4.25 painéis à esquerda) o transporte para sul apresenta um incremento em

direção à altas latitudes, com um valor médio anual de -0,50 Sv para a R10 e -1,10 Sv

para a R16. Seguindo esta tendência, o transporte da AT para a R10 é preferencialmente

dirigido para norte, com um valor lı́quido de +0,95 Sv, e preferencialmente para sul nas

radiais R14 e R16, apresentando valores lı́quidos de transporte de -0,24 Sv e -0,16 Sv,

respectivamente. Este padrão sugere que o fluxo da CNB/SCNB é o padrão dominante

na latitude de 10oS, enquanto que nas latitudes de 14oS e 16oS ocorre uma dominância

alternada entre os fluxos da CB e SCNB.

Em sub-superfı́cie e para o nı́vel da ACAS (Figura 4.25 painéis à direita), o fluxo

ao longo do talude continental é claramente dominado pela SCNB, apresentando um

incremento de +0,12 Sv em direção ao norte, variando de +2,13 Sv (R16) para +2,24 Sv

(R10). Para esta camada, o fluxo para sul apresenta um incremento em direção ao pólo,

atingindo um valor mı́nimo de -0,12 Sv na R10 e máximo de -1,02 Sv na R14. O trans-

porte lı́quido em sub-superfı́cie é orientando para norte, apresentando um incremento

de +0,65 Sv entre as radiais R16 (+1,47) e R10 (+2,12 Sv).

Avaliando um ciclo anual, observamos que para a R10 o fluxo da CNB/SCNB do-

mina ao longo do ano, apresentando um marcado ciclo sazonal e um incremento du-

rante os meses de inverno, quando a CNB (SCNB) atinge um pico de 2,32 Sv (2,94 Sv)

durante o mês de julho (Figura 4.25a,b). O fluxo para sul também apresenta um mar-

cado ciclo sazonal, sofrendo um incremento durante os meses de primavera/verão,

apresentando um valor máximo de transporte de -1,04 Sv (-0,23 Sv) em superfı́cie (sub-

superfı́cie) durante o mês de fevereiro (dezembro).

O ciclo sazonal observado para a R14 sugere uma dominância alternada entre o

fluxo da CB e da CNB/SCNB nas camadas superficiais (Figura 4.25c), com domı́nio da

CB entre os meses de setembro e fevereiro e da CNB/SCNB entre os meses de abril e

julho. Para os meses de março e agosto não há uma preferência de fluxo. Para a R16

é observado uma maior dominância do fluxo da CB (Figura 4.25e), sem a presença de

um ciclo definido como observado para a R14. No entanto, fica claro um pico do fluxo
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da CB durante o mês de fevereiro. O fluxo para norte, principalmente na camada mais

superficial (Figura 4.18), está provavelmente relacionado às atividades de meso-escala

que ocorrem na região.
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Figura 4.25: Ciclo anual da variação do transporte (Sv) médio mensal (2006-2009) ao longo
das radiais localizadas a (a,b) 10oS (R10), (c,d) 14oS (R14) e (e,f) 16oS (R16) e para as massas de
água AT (painéis à esquerda) e ACAS (painéis à direita) delimitadas pelos limites isopicnais
de σθ < 25,7 kg m−3 e 25,7 kg m−3 < σθ < 26,8 kg m−3, respectivamente. Transportes para
norte (sul) são representados pelas linhas cheias (tracejadas) e valores positivos (negativos).
A média anual dos transportes para norte (sul) é destacada no retângulo, na parte superior
dos gráficos. A localização das radiais é apresentada na Figura 4.114.11.

Em sub-superfı́cie e para o nı́vel da ACAS, fica clara a dominância do fluxo da

SCNB ao longo do ano para as radiais R14 e R16 (Figura 4.25d,f), com uma tendência

do aumento do transporte médio durante os meses de inverno para a R14, com um

máximo de +3 Sv durante o mês de setembro. Para a R16 o fluxo da SCNB apresenta

um padrão mais regular ao longo do ano, e o fluxo da CB apresenta um ciclo sazonal

mais marcado, com uma diminuição do transporte durante os meses de primavera e

um pico de -1,67 Sv durante o mês de março.
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As seções verticais apresentando a variação sazonal da temperatura média para as

radiais são apresentadas na Figura 4.26. As maiores variações desta propriedade são

observadas nos primeiros 200 m de coluna d’água, que apresentam um marcado ciclo

sazonal e umamaior variação espacial. A PCM, calculada de acordo comMontégut et al.

(2004), apresenta menores valores durante o verão (Figura 4.26a,b,c), quando se ob-

serva uma maior estratificação da coluna d’água, variando entre 21,7 m (R14) e 15,3 m

(R16). Para esta estação, a temperatura da CM (TCM) não sofre alteração significativa

entre as radiais, apresentando um valor médio de 27,6oC.

Durante o outono (Figura 4.26d,e,f) os valores da PCM não diferem significativa-

mente daqueles apresentados para o verão, mas observa-se um aumento de cerca de

1oC na TCM, resultado de um resposta mais lenta do oceano na incorporação dos flu-

xos de calor que atingem o seu máximo durante o verão. Durante o inverno (Figura

4.26g,h,i) a camada superficial apresenta uma maior homogeneidade e um aprofunda-

mento da PCM, e um valor máximo de 54,2 m é observado na R14. Para esta estação,

a TCM apresenta uma variação espacial de 0,9oC, com um valor máximo de 26,6oC na

R10 e mı́nimo de 25,7oC na R16. A CM sofre uma restratificação durante a primavera,

o que leva a uma diminuição da PCM e um aumento da TCM. A variação espacial de

temperatura é de 0,7oC entre a R10 (26,6oC) e R16 (25,9oC).

Durante o verão e a primavera pode ser observado uma forte ressurgência nas ra-

diais R14 e R16 (Figura 4.26b,c,k,l), com uma expressiva inclinação das isotermas em

direção à região da PC (Figura 4.27). Para a R14 são observadas temperaturas mı́nimas

de 24oC sobre o talude continental (Figura 4.27a,b) e, para a R16, águas com tempera-

tura mı́nima de 22oC são observadas sobre a PC durante o verão (Figura 4.27b). Este

comportamento pode ser um efeito combinado do vento predominante de E-NE, fa-

vorável à ressurgência, e da intensa atividade de meso-escala observada na região des-

tas radiais. Este comportamento não é geralmente observado para a R10, que sofre a

influência de ventos predominantes de E e não apresenta uma significativa atividade

de meso-escala durante estas estações do ano.
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Figura 4.26: Seção vertical média (2006-2009) de temperatura (oC) para as Radiais em 10oS
(R10), 14oS (R14) e 16oS (R16), durante os meses de (a,b,c) janeiro, (d,e,f) abril, (g,h,i) julho e
(j,k,l) outubro. A isoterma de 20oC em negrito representa o limite entre as massas de água AT
e ACAS. As linhas tracejadas em branco representam a profundidade da camada de mistura
(PCM). Também são apresentadas as médias da PCM e da temperatura na CM (TCM). A
localização das radiais é apresentada na Figura 4.11.
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Figura 4.27: Seção vertical média (2006-2009) de temperatura (oC) para profundidades inferi-
ores a 100 m nas Radiais em 10oS, 14oS e 16oS e para os meses de (a) janeiro e (b) outubro. A
localização das radiais é apresentada na Figura 4.11.
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Para a radial R16, é importante ressaltar que observa-se uma significativa atividade

de meso-escala durante o mês de abril (Figuras 4.18b e 4.20b). No entanto, para este

mês observa-se uma ressurgência menos significativa na região do talude continental

(Figura 4.26f), o que pode estar associado ao fato de que, durante este mês, o vento pre-

dominante de E-SE não é favorável à ressurgência, e este efeito seria causado somente

como resposta à atividade demeso-escala. Este comportamento foi reportado por Cam-

pos et al. (2000), que aponta uma maior ressurgência na PC de Santos, com águas mais

frias atingindo a região da PI, quando ocorre o efeito combinado de meandro e vento

favorável à ressurgência.

4.4.4 Variação espaço-temporal da circulação na plataforma continen-

tal e seus mecanismos forçantes

Nesta seção será avaliada a variação espaço-temporal das correntes em regiões dis-

tintas da PC, ao longo de radiais normais à costa localizadas nas latitudes de 10oS, 14oS

e 16oS (Figura 4.11), referidas no texto comoR10, R14 e R16, respectivamente. Para cada

radial foram selecionadas estações nas PC interna, média e externa/talude e na região

oceânica, apresentadas na Tabela 4.3. A localização das estações na região oceânica

foi definida de forma a estarem alinhadas verticalmente com o núcleo da ACAS (ver

Figuras 4.22, 4.23 e 4.24).

As análises das variações espaço-temporais serão feitas a partir das séries tempo-

rais, ao longo de todo o perı́odo de estudo (2006-2009) das correntes integradas na

coluna de água (obtidas a partir da distribuição vertical destas correntes entre a su-

perfı́cie e fundo) e do componente sub-inercial paralelo à costa para as correntes de

superfı́cie e fundo. Para as correntes na região oceânica, o limite inferior adotado é

a profundidade local da região da PC externa/quebra de talude (Tabela 4.3), o que

possibilita analisar a influência da circulação na região do talude continental sobre as

correntes na PC.
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Tabela 4.3: Localização das estações para análise da variação espaço-temporal das correntes
nas PC interna (PI), média (PM), externa/talude (PE) e na região oceânica (RO) das radiais
localizadas nas latitudes de 10oS (R10), 14oS (R14) e 16oS (R16). Para a RO o limite inferior
adotado é a profundidade local da PE. Esta Tabela é complementada pela Figura 4.11.

PI PM PE RO

Latitude 10,0oS 10,0oS 10,1oS 10,3oS

R10 Longitude 36,0oW 35,9oW 35,8oW 35,4oW

Prof. local 24 m 61 m 150 m 3000 m

Latitude 14,0oS 14,0oS 14,0oS 14,0oS

R14 Longitude 38,9oW 38,8oW 38,7oW 38,5oW

Prof. local 15,0 m 35 m 80 m 1240 m

Latitude 16,0oS 16,0oS 16,0oS 16,0oS

R16 Longitude 38,7oW 38,5oW 38,1oW 37,8oW

Prof. local 21 m 50 m 85 m 1070 m

As séries temporais integradas na coluna de água e na banda sub-inercial foram

decompostas em componentes paralelos (v) e perpendiculares (u) à costa. As corren-

tes na R10 foram rotacionadas em 45o em relação ao norte verdadeiro, de acordo com

a orientação das isóbatas locais. Estes componentes foram analisados com base em

três procedimentos: i) estatı́stica básica das correntes integradas na coluna de água;

ii) análises de correlação cruzada, na banda sub-inercial, entre as correntes integra-

das paralelas à costa na PC e a corrente integrada paralela à costa na região do talude

continental; iii) análises de correlação cruzada na banda sub-inercial entre o compo-

nente paralelo à costa do vento e ambos componentes das correntes na PC e talude

continental. As séries na banda sub-inercial foram obtidas com o filtro digital pro-

posto por Walters & Heston (1982), adotando-se um perı́odo de corte de 72 h, cobrindo

a frequência inercial (T=2π ∗ f−1) entre as latitudes de 10oS e 16oS, que varia entre 69 h

e 43 h, respectivamente.
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Para as correntes barotrópicas na banda supra-inercial foi adotado um perı́odo de

corte na frequência demaré (0,6-6 cpd), evitando-se as variabilidades de alta frequência

associadas a ondas internas. Para estas correntes será investigado a contribuição das

correntes de maré barotrópicas, calculadas em função dos componentes harmônicos

obtidos por análise espectral destas correntes (Pawlowicz et al., 2002). Para as análises

de correlação, foram removidas as médias e tendências das séries antes de proceder-

mos às análises e mantido um limite de confiança de 95%.

Como as correntes na região de estudo são geradas principalmente por forçantes

atmosféricas e pela variabilidade das CCOs que fluem na região do talude continental,

adotamos para a análise das variabilidades e correlações dois perı́odos distintos, que

englobam osmeses de primavera/verão e outono/inverno. Adotamos este critério por

ser mais representativo das variações sazonais na região de estudo e por destacar as

diferenças observadas entre as estações do ano. É importante ressaltar que o mesmo

tipo de abordagem foi utilizado no Capı́tulo 3, para a análise dos dados in situ. Para

os meses de primavera/verão a circulação atmosférica é preferencial de E-NE (Figura

4.10a,b,g,h) e as correntes em superfı́cie seguem preferencialmente o padrão de ven-

tos local, apresentando um fluxo médio para sul sobre a PC/talude continental com

intensificação em direção ao domı́nio sul da área de estudo (Figuras 4.18a,d e 4.28a).

Em sub-superfı́cie (profundidade de 100 m) a SCNB segue a variação latitudinal da

bCSE, fluindo permanentemente para norte em toda região de quebra da PC/talude

continental ao norte de ∼13oS, com intensificação do fluxo em direção ao equador (Fi-

gura 4.20a,d).

Durante os meses de outono/inverno ocorre uma reversão do campo de circulação

atmosférica para E-SE (Figura 4.10c,d,e,f), e as correntes em superfı́cie apresentam

um fluxo médio preferencial para NE na região da PC/talude continental ao norte de

∼15oS, com uma clara intensificação em direção ao equador principalmente na região

de quebra da PC/talude continental (Figuras 4.18b,c e 4.28b). Para estas estações do

ano, a circulação em sub-superfı́cie, dominada pela SCNB, é preferencialmente para

NE ao norte de ∼17oS (Figura 4.20b,c) e também apresenta intensificação do fluxo em

direção ao equador como observado para as estações de primavera/verão.
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Figura 4.28: Médias (2006-2009) das correntes horizontais superficiais (representada pe-
los vetores) derivadas do MCR ROMS, para as estações de (a) primavera/verão e (b) ou-
tono/inverno. As cores representam a intensidade (m s−1) do componente meridional da
velocidade, onde valores positivos representam uma corrente em direção ao equador. As
radiais (delimitadas pelas linhas cheias perpendiculares à costa) posicionadas nas latitudes
de 10oS, 14oS e 16oS são apresentadas, bem como as estações para análise das séries tem-
porais (pontos vermelhos sobre cada radial) localizados nas PC interna (PI), média (PM),
externa/talude (PE) e região oceânica (RO). A linha tracejada representa a isóbata de 50 m.

A série temporal das correntes integradas na coluna de água para a radial localizada

na latitude de 10oS é apresentada na Figura 4.29. O comportamento destas correntes

apresenta um padrão diferenciado ao longo da PC e do talude continental e para as

diferentes estações do ano. Para a região da PC interna (Figura 4.29b), as correntes

integradas seguem preferencialmente o padrão de ventos local (Figura 4.29a), apresen-

tando uma reversão do fluxo médio entre as estações do ano. Durante os meses de

primavera/verão o fluxo médio é orientado para sul e concentrado no componente

paralelo à costa, que apresenta um valor médio de -14,8 cm s−1, sendo uma ordem de

magnitude superior à media do valor observado para o componente perpendicular à

costa de +1,1 cm s−1 (Tabela 4.4). As correntes paralelas à costa são geradas principal-

mente por forçantes sub-inerciais, responsáveis por 96% da variabilidade observada,

enquanto as correntes perpendiculares à costa apresentam mais de 50% de sua varia-
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bilidade na banda supra-inercial, com as correntes de marés sendo responsáveis por

90% da variabilidade nesta banda de frequência.
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Figura 4.29: Séries temporais (2006-2009) das correntes integradas na coluna de água na PC
(b) interna, (c) média, (d) externa/talude e (e) região oceânica da Radial localizada em 10oS
(R10). Também é apresentada a (a) série temporal do vento derivada do QuickSCAT para
um ponto próximo às séries de análise. O eixo vertical está orientado na direção NE/SW. A
localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.22a.
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Tabela 4.4: Estatı́stica básica das correntes integradas na coluna de água para os compo-
nentes paralelo (v) e perpendicular (u) à costa durantes os meses de primavera/verão e ou-
tuno/inverno (2006-2009) nas regiões da PC interna (PI), média (PM), externa/talude (PE) e
na região oceânica (RO) da Radial em 10oS (R10). São apresentadas as médias (v̄, ū), desvio-
padrão (σv, σu) e a porcentagem de explicação da variabilidade (%varv,%varu) das correntes
observadas em relação às forçantes supra-inerciais. O valor entre parênteses indica a contri-
buição das marés para a banda supra-inercial. Valores positivos de v (u) são orientados para
NE (SE). A unidade é cm s−1. A localização dos pontos de análises encontra-se apresentada
nas Figuras 4.11 e 4.22a.

v̄ σv %varv ū σu %varu

PI -14,8 12,9 4 +1,1 3,9 51
(17) (90)

PM -9,2 17,8 2 -1,4 3,3 45
Primavera/Verão (18) (86)

PE +4,7 15,2 2 -3,2 3,3 29
(34) (80)

RO +10,5 24,9 1 -0,3 7,9 4
(49) (14)

PI +1,5 11,6 8 +0,3 3,6 56
(15) (88)

PM +5,2 16,8 3 -1,9 4,3 33
Outono/Inverno (18) (76)

PE +17,1 19,8 2 -3,5 3,8 25
(21) (75)

RO +36,2 25,3 2 -2,8 8,5 6
(47) (7)

Durante os meses de outono/inverno, as correntes na PC interna sofrem um re-

versão do fluxo médio, acompanhando o padrão de ventos local para estas estações do

ano. No entanto, a alta variabilidade observada para as correntes paralelas à costa de

11,6 cm s−1 impõe um fraco fluxo para norte de +1,5 cm s−1 (Tabela 4.4). Esta variabili-

dade pode estar associada à maior frequência de entrada de sistemas frontais durante

estas estações (Figura 4.30a), e a presença de uma recirculação nesta região da PC du-

rante o outono (Figura 4.18b). As forçantes sub-inerciais continuam sendo o principal

mecanismo forçante das correntes paralelas à costa, respondendo por 92% de sua vari-
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abilidade. As forçantes supra-inerciais agem na geração das correntes perpendiculares

à costa, sendo responsáveis por 56% da variabilidade observada nesta direção, com as

correntes de maré responsáveis por 88% da variabilidade destas correntes. O padrão

observado para as correntes na região da PC interna e a relação de fase com aquelas na

região do talude, que apresentam uma defasagem negativa para ambas as estações do

ano (Figura 4.31, linha azul), indicam que a dinâmica da CCO não possui influência na

circulação nesta porção da PC.
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Figura 4.30: Séries temporais sub-inerciais (2006-2009) do componente paralelo à costa para
as correntes de superfı́cie (linha preta) e fundo/150 m (linha cinza), na PC (b) interna, (c)
média, (d) externa/talude e (e) região oceânica da Radial localizada em 10oS (R10). Também
é apresentada a (a) série temporal sub-inercial do componente paralelo à costa do vento
derivado do QuickSCAT para um ponto próximo às séries de análise. As linhas pontilhadas
representam as entradas de frentes-frias (INPE, 2011a). O eixo vertical está orientado na
direção NE/SW. A localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.22a.
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Figura 4.31: Correlação cruzada entre o componente paralelo à costa das correntes sub-
inerciais integradas ao longo da coluna d’água para a região oceânica e o análogo para a
região da PC interna (linha azul), média (linha vermelha) e externa/talude (linha preta) du-
rante os meses de (a) primavera/verão e (b) outono/inverno, para a Radial em 10oS (R10). A
localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.22a.

O comportamento das correntes paralelas à costa entre superfı́cie e fundo para a

PC interna (Figura 4.30b), aponta para a influência da variação da estratificação da co-

luna de água entre as estações do ano. Durante os meses de primavera/verão, quando

ocorre uma maior estratificação, as correntes apresentam um maior cisalhamento ver-

tical e uma correlação com o componente paralelo à costa do vento superior a +0,6 em

superfı́cie e de +0,27 para as correntes de fundo (Figura 4.32a, linhas azuis). Para os

meses de outono/inverno, o cisalhamento vertical é menos acentuado e as correntes de

fundo apresentam um coeficiente de correlação com o vento local maior e de +0,47 (Fi-

gura 4.32c, linha azul tracejada). As correntes perpendiculares à costa apresentam uma

resposta à dinâmica clássica de Ekman, apresentando um coeficiente de correlação com

o vento paralelo à costa superior à -0,65 (+0,60) para as correntes em superfı́cie (fundo)

durante ambas as estações (Figura 4.32b,d, linhas azuis).
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Figura 4.32: Correlação cruzada entre o componente do vento paralelo à costa e o compo-
nente da corrente paralelo à costa (painéis da esquerda) e perpendicular à costa (painéis da
direita) para a banda sub-inercial tanto em superfı́cie (linha cheia) como no fundo (linha
tracejada). As cores das linhas indicam a localização das estações ao longo da Radial em
10oS (R10), representando a PC interna (azul), média (vermelha), externa/talude (magenta) e
região oceânica (preto). (a,b) Meses associados à primavera/verão e (c,d) outono/inverno. A
localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.22a.

Para a região da PC média, as correntes integradas na coluna de água também

apresentam uma tendência de seguirem o padrão de ventos local (Figura 4.29a,c). No

entanto, durante os meses de primavera/verão as correntes paralelas à costa apresen-

tam um fluxo médio para sul de -9,2 cm s−1 inferior ao observado para a PC interna

(Tabela 4.4) e com uma maior variabilidade (17,8 cm s−1), o que pode ser resultado da

maior influência das correntes na região oceânica nesta porção da PC, apresentando
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um coeficiente de correlação de +0,55 (Figura 4.31a, linha vermelha). Durante os me-

ses de outono/inverno ocorre uma reversão do fluxo médio, que flue para norte com

intensidade de +5,2 cm s−1 e uma alta variabilidade de 16,8 cm s−1, apresentando um

coeficiente de correlação com as correntes na região oceânica de +0,6 (Figura 4.31b, li-

nha vermelha). As correntes integradas na coluna de água na PC média são geradas

preferencialmente por forçantes sub-inerciais para ambos componentes, sendo que as

correntes de marés barotrópicas continuam representando um importante papel na

banda supra-inercial, responsáveis por até 86% da variabilidade do componente per-

pendicular à costa nesta banda de frequência (Tabela 4.4).

O comportamento das correntes paralelas à costa, em superfı́cie e fundo na região

da PC média, reforça a maior influência das correntes na região oceânica nesta porção

da PC (Figura 4.30c). Em superfı́cie as correntes tendem a seguir o padrão do com-

ponente paralelo à costa do vento, no entanto o coeficiente de correlação com este é

baixo e de +0,38 para ambas as estações (Figura 4.32a,c, linha vermelha). As correntes

de fundo apresentam um fraco fluxo para norte durante toda a série temporal, o que

pode ser uma influência da SCNB, que flui para norte na região do talude durante todo

o ano (Figuras 4.20 e 4.22). Como consequência, durante os meses de outono/inverno,

quando o fluxo em superfı́cie é preferencialmente para norte (Figura 4.28b), é obser-

vado um menor cisalhamento vertical, e as correntes de fundo apresentam um maior

coeficiente de correlação com o vento e de +0,22 em comparação com os meses de pri-

mavera/verão, que apresentam um coeficiente de correlação de +0,12 (Figura 4.32a,c,

linha vermelha tracejada).

As correntes perpendiculares à costa em superfı́cie sofrem o efeito da deriva nas ca-

madas de Ekman de superfı́cie, apresentando um coeficiente de correlação superior à

-0,65 com o vento paralelo à costa, para ambas as estações (Figura 4.32b,d, linha verme-

lha). No entanto, as correntes de fundo não apresentam uma correlação significativa

com o vento paralelo à costa (Figura 4.32b,d, linha vermelha tracejada), o que reforça a

influência da CCO nesta porção da PC.

Para a região da PC externa, as correntes integradas na coluna de água apresentam

um padrão similar ao observado para as correntes na região oceânica (Figura 4.29d,e),

com um coeficiente de correlação superior a +0,65 durante todo o ano (Figura 4.31
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linha preta). Durante a primavera/verão as correntes integradas na coluna de água

fluem para norte com intensidade média de +4,7 cm s−1 e uma alta variabilidade de

15,2 cm s−1 (Tabela 4.4), seguindo um fluxo contrário ao padrão de ventos para estas

estações do ano. Durante os meses de outono/inverno o fluxo médio para norte apre-

senta uma maior intensidade de +17,1 cm s−1 e uma menor variabilidade, resultado

do efeito combinado do fluxo para norte imposto pelo padrão de ventos local e das

correntes na região do talude continental.

Para a região oceânica, as correntes integradas ao longo da porção superior da co-

luna d’água fluem preferencialmente para norte, com raros episódios de reversão para

sul durante os meses de janeiro (Figura 4.29e). Como resultado, durante os meses de

outono/inverno é observado um fluxo intenso e persistente para norte, com inten-

sidade média de +36,2 cm s−1. Este comportamento reflete a forte influência da CCO

nesta porção da R10, e principalmente durante estas estações do ano, quando o fluxo da

CNB/SCNB ocupa toda a região do talude continental (Figura 4.22b,c). Ambos com-

ponentes das correntes na PC externa e na região oceânica associada são gerados por

forçantes sub-inerciais, que apresentam uma contribuição de no mı́nimo 71%, como no

caso do componente perpendicular à costa durante a primavera/verão (Tabela 4.4).

As correntes paralelas à costa em superfı́cie na PC externa seguem o padrão obser-

vado para estas correntes na região oceânica (Figura 4.30d,e), e ambas apresentam uma

baixa correlação com o componente paralelo à costa do vento (+0,30) durante todas as

estações do ano (Figura 4.32a,c, linhas magenta e preta). As correntes de fundo apre-

sentam um fraco fluxo para norte na região da PC externa e um fluxo bem organizado

para norte na região oceânica, representando o domı́nio da SCNB nesta porção da R10.

Para a PC externa é observado o efeito da deriva na camada de Ekman de superfı́cie

nas correntes perpendiculares à costa em superfı́cie, que apresentam um coeficiente

de correlação com o vento de -0,6 para todas as estações do ano (Figura 4.32b,d, linha

magenta).
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Para a radial localizada na latitude de 14oS a série temporal das correntes integradas

ao longo da coluna d’água é apresentada na Figura 4.33. Para esta radial, a influência

sazonal da dinâmica associada a CCO sobre a circulação da PC é mais expressiva. Para

os meses de primavera/verão o fluxo médio ao longo de toda a radial é bem definido

para sul, enquanto para o outono/inverno é observado a reversão do fluxo médio para

norte (Figura 4.28 e Tabela 4.5). No entanto, a resposta às forçantes varia ao longo da

PC e para cada estação do ano.

Para a PC interna, as correntes integradas na coluna de água seguem preferencial-

mente o padrão do vento local, fluindo para sul com intensidade média de -9,1 cm s−1

durante a primavera/verão, e apresentando uma reversão do fluxo médio para norte

durante o outono/inverno, com intensidade média de +7,3 cm s−1 e uma maior varia-

bilidade (Figura 4.33a,b e Tabela 4.5). A maior variabilidade observada na PC interna

durante os meses de outono/inverno pode estar associada à entrada mais frequente de

frentes-frias (Figura 4.34a) e à localização da R14, que está posicionada na região onde

ocorre uma bifurcação na direção do fluxo médio em superfı́cie durantes estas estações

do ano (ver Figuras 4.18b,c e 4.28b). Ambos componentes das correntes nesta região

são gerados principalmente por forçantes sub-inerciais e, para a banda supra-inercial,

não apresentam uma contribuição significativa das correntes de marés (Tabela 4.5). No

entanto, a relação de defasagem entre estas correntes com aquelas na região oceânica

indica que, principalmente durante o perı́odo de primavera/verão, estas não sofrem

influência das correntes que fluem no talude continental (Figura 4.35, linha azul), indi-

cando que o principal mecanismo forçante é o componente remoto do vento.

O comportamento das correntes paralelas à costa aponta para um expressivo sinal

barotrópico na região da PC interna (Figura 4.34b) durante todas as estações do ano. O

coeficiente de correlação destas correntes com o componente paralelo à costa do vento

é superior a 80% para as correntes em superfı́cie e fundo, sem defasagem significativa

(Figura 4.36a,c, linhas azuis). Para o componente perpendicular à costa, observa-se

uma alta correlação em fase (superior a +0,75) com o componente paralelo à costa do

vento ao longo da coluna d’água (Figura 4.36b,d, linhas azuis). Este comportamento

sugere que para a PC interna as camadas de Ekman de superfı́cie e fundo interagem,

resultando em um fluxo perpendicular à costa gerado pela corrente de retorno em
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função do balanço nas camadas de Ekman de fundo.
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Figura 4.33: Séries temporais (2006-2009) das correntes integradas na coluna de água na PC
(b) interna, (c) média, (d) externa/talude e (e) região oceânica da Radial localizada em 14oS
(R14). Também é apresentada a (a) série temporal do vento derivada do QuickSCAT para
um ponto próximo às séries de análise. O eixo vertical está orientado na direção N/S. A
localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.22a.

As correntes integradas na coluna de água nas regiões da PC média e externa se-

guem um padrão de circulação similar (Figura 4.33c,d), e apresentam uma correlação

significativa com as correntes que fluem no talude continental, com um coeficiente de

correlação superior a +0,50 e +0,65, respectivamente, para todas as estações do ano (Fi-

gura 4.35, linhas vermelha e preta). Durante as estações de primavera/verão, quando

o fluxo da CB é bem organizado e ocupa toda a região de quebra da PC/talude (Figuras

4.28 e 4.23a,d), o fluxo na PC média e externa apresenta-se bem definido e organizado
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na direção paralela à costa, com intensidades médias de -26,9 cm s−1 e -25,5 cm s−1,

respectivamente (Tabela 4.5).

Tabela 4.5: Estatı́stica básica das correntes integradas na coluna de água para os compo-
nentes paralelo (v) e perpendicular (u) à costa durantes os meses de primavera/verão e ou-
tuno/inverno (2006-2009) nas regiões da PC interna (PI), média (PM), externa/talude (PE) e
na região oceânica (RO) da Radial em 14oS (R14). São apresentadas as médias (v̄, ū), desvio-
padrão (σv, σu) e a porcentagem de explicação da variabilidade (%varv,%varu) das correntes
observadas em relação às forçantes supra-inerciais. O valor entre parênteses indica a contri-
buição das marés para a banda supra-inercial. Valores positivos de v (u) são orientados para
N (E). A unidade é cm s−1. A localização dos pontos de análises encontra-se apresentada nas
Figuras 4.11 e 4.23a.

v̄ σv %varv ū σu %varu

PI -9,1 12,2 9 -0,6 1,7 16
(33) (23)

PM -26,9 23,0 2 +0,2 3,5 52
primavera/Verão (41) (48)

PE -25,5 26,3 2 -2,8 4,2 21
(54) (66)

RO -17,9 27,4 2 -3,4 11,0 6
(41) (15)

PI +7,3 17,7 7 +2,0 3,2 6
(38) (10)

PM +2,8 21,5 4 +1,4 3,9 40
Outono/Inverno (44) (75)

PE +2,5 23,3 3 +0,6 4,2 19
(57) (58)

RO +10,4 22,3 4 -1,7 9,0 11
(53) (13)
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Figura 4.34: Séries temporais sub-inerciais (2006-2009) do componente paralelo à costa para
as correntes de superfı́cie (linha preta) e fundo/80 m (linha cinza), na PC (b) interna, (c)
média, (d) externa/talude e (e) região oceânica da Radial localizada em 14oS (R14). Também
é apresentada a (a) série temporal sub-inercial do componente paralelo à costa do vento
derivado do QuickSCAT para um ponto próximo às séries de análise. As linhas pontilhadas
representam as entradas de frentes-frias (INPE, 2011a). O eixo vertical está orientado na
direção N/S. A localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.23a.

Para as estações de outono/inverno é observado uma reversão do fluxo médio,

que apresentam um fraco componente para norte com intensidade de +2,8 cm s−1 e

+2,5 cm s−1 nas regiões da PC média e externa, respectivamente (Tabela 4.5). Em am-

bas regiões, entretanto, a variabilidade do fluxo é bastante elevada. Este comporta-

mento durante estas estações do ano pode estar associado à bifurcação na direção do

fluxo médio em superfı́cie, como observado na PC interna, à variabilidade da SCNB,
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que apresenta maiores episódios em que ocupa toda a região da PC e talude conti-

nental (Figura 4.23b,c), e à maior entrada de frentes frias. As forçantes sub-inerciais

representam um importante papel na geração das correntes paralelas à costa nestas

regiões da PC, sendo responsáveis por no mı́nimo 96% da variabilidade observada na

PC média durante o outono/inverno. A contribuição das forçantes supra-inerciais no

componente perpendicular à costa só é significativa na região da PC média durante

as estações de primavera/verão. No entanto, as correntes de maré representam um

importante mecanismo forçante das correntes nesta direção e para ambas as regiões da

PC média e externa.

−60 −40 −20 0 20 40 60

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

C
or

re
la

ca
o 

cr
uz

ad
a

Defasagem (horas)

(a)

−60 −40 −20 0 20 40 60

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Defasagem (horas)

(b)

Figura 4.35: Correlação cruzada entre o componente paralelo à costa das correntes sub-
inerciais integradas ao longo da coluna d’água para a região oceânica e o análogo para a
região da PC interna (linha azul), média (linha vermelha) e externa/talude (linha preta) du-
rante os meses de (a) primavera/verão e (b) outono/inverno, para a Radial em 14oS (R14). A
localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.22a.

Com relação à estrutura vertical das correntes, pode-se observar que tanto para a

PC média como externa, as correntes paralelas à costa apresentam um maior cisalha-

mento vertical durante as estações de primavera/verão e uma maior homogeneidade

durante o outono/inverno (Figura 4.34c,d). No entanto, a contribuição do compo-

nente paralelo à costa do vento para a geração destas correntes é mais significativo na

região da PC média (Figura 4.36a,c, linha vermelha), apresentando um coeficiente de

correlação superior à +0,75 com as correntes em superfı́cie e fundo durante os meses de

outono/inverno. Para a PC externa a forçante remota do vento só é significativa para
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a geração das correntes em superfı́cie durante o outono/inverno (Figura 4.36c, linha

magenta). Este comportamento reflete a maior influência das correntes na região do

talude na circulação da PC externa, que apresentam um alto coeficiente de correlação

entre elas (Figura 4.35, linha preta). O componente perpendicular à costa das correntes

apresenta correlação com o vento paralelo à costa para as correntes de fundo, com um

valor máximo de +0,73 e +0,6 para a região da PC média e externa, respectivamente,

durante o perı́odo de outono/inverno (Figura 4.36d, linhas vermelha e magenta).

As correntes na região oceânica são geradas basicamente por forçantes sub-inerciais

(Tabela 4.5) e apresentam uma baixa correlação com a forçante remota de vento para

ambos componentes (Figura 4.36, linhas pretas). Durante osmeses de primavera/verão

o fluxo é bem organizado, fluindo paralelamente à costa e direcionado para sul (Fi-

gura 4.33e), com intensidade média de -17,9 cm s−1 e uma grande variabilidade de

27,4 cm s−1. Amenor intensidade emaior variabilidade destas correntes em comparação

com as correntes na PC média e externa, pode estar associada ao fato de que no talude

continental existe a presença dos fluxos para sul da CB e para norte da SCNB du-

rante estas estações do ano (Figura 4.23a,d), podendo haver interação entre eles, o que

diminui a intensidade do fluxo médio. Este comportamento pode ser observado no

componente paralelo à costa das correntes, que apresentam um maior cisalhamento

vertical durante estas estações do ano (Figura 4.34e).

Um comportamento oposto é observado durante as estações de outono/inverno,

quando o fluxo integrado na coluna de água é preferencialmente para norte (Figura

4.33e), com um valor médio de +10,4 cm s−1 superior ao fluxo na PC média e externa.

Durante estas estações do ano o fluxo da CNB/SCNB ocupa toda a região de quebra

da PC/talude (Figura 4.23b,c) e não é observado um cisalhamento significativo das

correntes paralelas à costa (Figura 4.34e).
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Figura 4.36: Correlação cruzada entre o componente do vento paralelo à costa e o compo-
nente da corrente paralelo à costa (painéis da esquerda) e perpendicular à costa (painéis da
direita) para a banda sub-inercial tanto em superfı́cie (linha cheia) como no fundo (linha
tracejada). As cores das linhas indicam a localização das estações ao longo da Radial em
14oS (R14), representando a PC interna (azul), média (vermelha), externa/talude (magenta) e
região oceânica (preto). (a,b) Meses associados à primavera/verão e (c,d) outono/inverno. A
localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.23a.

Para a radial localizada na latitude de 16oS observa-se a presença de um fluxo di-

recionado para sul em superfı́cie durante todas as estações do ano (Figuras 4.18, 4.24

e 4.28). No entanto, por estar localizada próximo ao limite sul de migração da bCSE

(∼17oS) e posicionada sobre a topografia do BRC (Figura 4.11), a circulação sobre a R16

apresenta caracterı́sticas distintas entre as regiões da PC e de quebra da PC/talude

continental durante as estações do ano.
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Durante os meses de primavera/verão o fluxo da CB apresenta-se bem organizado,

ocupando os primeiros 100 m de coluna de água (Figuras 4.24a,d e 4.28a). A circulação

na PC interna e média apresenta um fluxo integrado na coluna de água bem orga-

nizado para sul (Figura 4.37b,c), com intensidade média para o componente paralelo

à costa de -35,9 cm s−1 e -31,1 cm s−1, respectivamente (Tabela 4.6). Estas correntes

são geradas principalmente por forçantes sub-inerciais, responsáveis por mais de 97%

da variabilidade observada e não apresentam correlação com as correntes na região

do talude continental (Figura 4.38a). As correntes perpendiculares à costa apresentam

uma alta variabilidade e são geradas principalmente por forçantes sub-inerciais. No

entanto, na banda supra-inercial as correntes de maré desempenham um importante

papel nesta direção, com uma contribuição de no mı́nimo 56% para a variabilidade das

correntes na região da PC média (Tabela 4.6).

A variabilidade das correntes paralelas à costa nestas regiões da PC possuem um

padrão similar ao do componente paralelo à costa do vento (Figura 4.39a,b,c), apresen-

tando um coeficiente de correlação de +0,5 ao longo da coluna de água, sem aumento

de defasagem em direção ao fundo (Figura 4.40a, linhas azul e vermelha). Para o com-

ponente perpendicular à costa, as correntes apresentam um coeficiente de correlação

significativo com o vento paralelo à costa, e fora de fase, em superfı́cie, sendo de -0,5

para ambas PC interna e média (Figura 4.40b, linhas azul e vermelha).

As correntes na região de quebra da PC e talude continental durante os meses de

primavera/verão, apresentam um padrão de circulação diferenciado ao observado nas

regiões da PC interna e média (Figura 4.37d,e). Para estas regiões as correntes integra-

das na coluna de água apresentam uma polarização e se concentram preferencialmente

na direção perpendicular à costa, com intensidades de +20,6 cm s−1 e +14,7 cm s−1 su-

periores ao observado para o componente paralelo à costa, de -13,6 cm s−1 e -9,0 cm s−1

para as regiões de quebra da PC e talude continental, respectivamente (Tabela 4.6),

apresentando uma alta correlação (>+0,75) nesta direção (Figura 4.38a, linha preta).

Este comportamento sugere uma associação com a CCO e com a topografia irregular

do BRC, que induz uma mudança na direção do fluxo médio ao contornar sua porção

mais oceânica (Figura 4.28a).
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Figura 4.37: Séries temporais (2006-2009) das correntes integradas na coluna de água na PC
(b) interna, (c) média, (d) externa/talude e (e) região oceânica da Radial localizada em 16oS
(R16). Também é apresentada a (a) série temporal do vento derivada do QuickSCAT para
um ponto próximo às séries de análise. O eixo vertical está orientado na direção N/S. A
localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.24a.

Para estas estações do ano, ambos componentes das correntes integradas na coluna

de água nas regiões de quebra da PC e talude continental possuem a sua variabilidade

concentrada na banda sub-inercial, responsáveis por no mı́nimo 83% da variabilidade

na região de quebra da PC (Tabela 4.6). As correntes de maré representam o principal

mecanismo forçante da circulação na banda supra-inercial, com exceção do compo-

nente perpendicular à costa na região oceânica, sendo responsáveis por no mı́nimo

64% da variabilidade observada. As correntes paralelas à costa em superfı́cie apre-

sentam um comportamento similar (Figura 4.39d,e), no entanto, enquanto na região
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oceânica é observado uma grande homogeneidade ao longo da coluna de água, para

a região de quebra da PC as correntes de fundo são muito fracas. Este padrão de

circulação, associado à baixa correlação do componente paralelo à costa do vento com

ambos componentes das correntes em superfı́cie e fundo (Figura 4.40a,b linhas ma-

genta e preta), aponta para a forte influência da CCO nestas regiões da R16.

Tabela 4.6: Estatı́stica básica das correntes integradas na coluna de água para os compo-
nentes paralelo (v) e perpendicular (u) à costa durantes os meses de primavera/verão e ou-
tuno/inverno (2006-2009) nas regiões da PC interna (PI), média (PM), externa/talude (PE) e
na região oceânica (RO) da Radial em 16oS (R16). São apresentadas as médias (v̄, ū), desvio-
padrão (σv, σu) e a porcentagem de explicação da variabilidade (%varv,%varu) das correntes
observadas em relação às forçantes supra-inerciais. O valor entre parênteses indica a contri-
buição das marés para a banda supra-inercial. Valores positivos de v (u) são orientados para
N (E). A unidade é cm s−1. A localização dos pontos de análises encontra-se apresentada nas
Figuras 4.11 e 4.24a.

v̄ σv %varv ū σu %varu

PI -35,9 30,1 3 +9,3 10,4 26
(14) (79)

PM -31,1 21,4 2 +8,0 12,3 7
primavera/Verão (10) (56)

PE -13,6 15,3 17 +20,6 20,1 3
(77) (64)

RO -9,0 19,8 8 +14,7 31,5 2
(72) (35)

PI -6,9 32,4 3 +3,3 9,4 30
(8) (83)

PM -11,1 22,4 3 +3,2 12,3 8
Outono/Inverno (7) (43)

PE -0,3 13,5 24 +8,0 16,4 11
(77) (63)

RO +3,4 19,7 9 +4,4 17,7 5
(69) (33)
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Figura 4.38: Correlação cruzada entre o componente paralelo à costa das correntes sub-
inerciais integradas ao longo da coluna d’água para a região oceânica e o análogo para a
região da PC interna (linha azul), média (linha vermelha) e externa/talude (linha preta) du-
rante os meses de (a) primavera/verão e (b) outono/inverno, para a Radial em 16oS (R16). A
localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.24a.

Durante os meses de outono/inverno ocorre uma reversão no campo médio de

circulação atmosférica para E-SE e a migração latitudinal da bCSE atinge seu limite sul

(∼17oS). Para estas estações, a circulação na região da R16 fica sobre a influência de

uma intensa atividade de meso-escala e pode ser observado a presença de um vórtice

anti-ciclônico no campo de circulação horizontal médio sobre esta radial (Figura 4.28b).

Para a região da PC interna e média, as correntes integradas na coluna de água

apresentam episódios de reversão do fluxo preferencial (Figura 4.37b,c), uma maior

variabilidade em ambos componentes se comparado aos meses de primavera/verão

(Tabela 4.6) e a intensidade média do fluxo mantem-se direcionado para sul, com in-

tensidade médias de -6,9 cm s−1 e -11,1 cm s−1, respectivamente. Seguindo o padrão

observado para os meses de primavera/verão, estas correntes possuem grande parte

de sua variabilidade geradas por forçantes sub-inerciais, responsáveis por até 97% da

variabilidade das correntes na direção paralela à costa (Tabela 4.6), e não apresentam

correlação com as correntes na região do talude continental (Figura 4.38b, linhas azul

e vermelha). Na banda supra-inercial, as correntes de maré continuam representando

um importante mecanismo forçante para a geração das correntes na direção perpendi-

cular à costa, responsáveis por até 83% da variabilidade na PC interna.
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Figura 4.39: Séries temporais sub-inerciais (2006-2009) do componente paralelo à costa para
as correntes de superfı́cie (linha preta) e fundo/85 m (linha cinza), na PC (b) interna, (c)
média, (d) externa/talude e (e) região oceânica da Radial localizada em 16oS (R16). Também
é apresentada a (a) série temporal sub-inercial do componente paralelo à costa do vento
derivado do QuickSCAT para um ponto próximo às séries de análise. As linhas pontilhadas
representam as entradas de frentes-frias (INPE, 2011a). O eixo vertical está orientado na
direção N/S. A localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.24a.
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PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE BRASILEIRA ENTRE 10OS E 16OS 145
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Figura 4.40: Correlação cruzada entre o componente do vento paralelo à costa e o compo-
nente da corrente paralelo à costa (painéis da esquerda) e perpendicular à costa (painéis da
direita) para a banda sub-inercial tanto em superfı́cie (linha cheia) como no fundo (linha
tracejada). As cores das linhas indicam a localização das estações ao longo da Radial em
16oS (R16), representando a PC interna (azul), média (vermelha), externa/talude (magenta) e
região oceânica (preto). (a,b) Meses associados à primavera/verão e (c,d) outono/inverno. A
localização dos pontos de análise é apresentada nas Figuras 4.11 e 4.24a.

As correntes paralelas à costa na PC interna e média durante os meses de ou-

tono/inverno, apresentam uma maior homogeneidade ao longo da coluna de água

e seguem preferencialmente o padrão de ventos (Figuras 4.39a,b,c). Para estas corren-

tes o coeficiente de correlação com a forçante remota do vento é superior a +0,7 e não

varia significativamente em direção ao fundo.
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Para o componente perpendicular à costa na PC interna e média, a maior correlação

com a forçante remota do vento ocorre nas correntes em superfı́cie (Figura 4.40c,d,

linhas azul e vermelha).

A circulação na região de quebra da PC e talude continental para estas estações do

ano sofre maiores episódios de influência de um fluxo direcionado para norte (Figuras

4.24b,c e 4.37d,e), o que pode ser uma resposta à migração da bCSE, que atinge o seu

limite sul durante o mês de julho. Para a região de quebra da PC a corrente integrada

na coluna de água é preferencialmente direcionada na direção perpendicular à costa,

com intensidade média de +8,0 cm s−1 e uma alta variabilidade de 16,4 cm s−1 (Tabela

4.6). Na direção paralela à costa, estas correntes apresentam uma alta correlação com

aquelas que ocorrem na região do talude continental (>70%, Figura 4.38b linha preta).

No entanto a relação negativa de defasagem indica que não são geradas como resposta

à variabilidade destas, e sim que ambas possuem o mesmo mecanismo forçante.

Na região do talude continental, as correntes integradas na coluna de água apresen-

tam um fraco componente médio e uma alta variabilidade em ambas direções (Tabela

4.6). Como observado para os meses de primavera/verão, estas correntes, bem como

aquelas que ocorrem na quebra da PC, são geradas principalmente por forçantes sub-

inerciais e, na banda supra-inercial, possuem uma expressiva contribuição das corren-

tes de marés, com exceção do componente perpendicular à costa no talude continental.

As correntes paralelas à costa nestas regiões, apresentam uma grande homogenei-

dade ao longo da coluna d’água e não seguem o padrão de ventos local para estas

estações do ano (Figura 4.39a,d,e). Este comportamento, associado à baixa correlação

com a forçante remota do vento para ambos componentes das correntes (Figura 4.40c,d

linhas magenta e preta), reforça a influência da dinâmica associada à CCO nas regiões

de quebra da PC/talude continental da R16.



Capı́tulo 5

Conclusões

A circulação sazonal da PCLB entre 10oS e 16oS foi investigada com base em um

inédito conjunto de dados oceanográficos e, posteriormente, com o uso de modelagem

hidrodinâmica. Os resultados obtidos a partir da análise de dados observacionais,

concentrados na porção central da região de estudo (entre 13oS e 14oS) e apresentados

no Capı́tulo 3, permitiram traçar uma primeira visão sobre a circulação na região de

estudo e de seus mecanismos forçantes. Estes conjuntos de dados ilustraram a forte

influência da circulação atmosférica e oceânica de meso/larga escalas, dos processos

transientes e da topografia local na circulação regional, apresentando cenários distintos

entre as estações de primavera/verão e outono/inverno.

Com base na discussão dos resultados para a região da PCLB localizada em torno

de 14oS, apresentada na Seção 3.1, as conclusões mais importantes obtidas foram as

seguintes: i) as correntes de maré foram o principal mecanismo forçante da circulação

na região de conexão plataforma-estuário; ii) as correntes na PC interna apresentaram

resposta diferenciada à forçante do vento entre as estações de verão e outono, e uma

influência polarizada das correntes de maré; iii) o efeito combinado do vento e das

correntes de maré dominou a circulação na PC média; iv) as atividades de meso-escala

relacionadas às CCOs influenciaram periodicamente a circulação na PC e v) todo o

sistema esteve submetido a um marcado ciclo sazonal da circulação atmosférica de

larga-escala, resultando em cenários distintos de verão e outono.

147
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Para a região de estudo da PCLB localizada em torno de 13oS, apresentada na Seção

3.2, as principais caracterı́sticas a serem destacadas foram: i) a região da PC externa

foi influenciada pela dinâmica de meso/larga escalas e pela topografia local; ii) a PC

interna e média é influenciada pela circulação atmosférica e pela dinâmica associada

à topografia local e iii) todo o sistema foi influenciado pelas variações sazonais da

circulação oceânica e atmosférica de larga escala e pelos eventos transientes, apresen-

tando cenários bem distintos entre as estações de primavera/verão e outono/inverno.

Para esta região da PCLB, durante as estações de primavera e verão, os ventos pre-

dominantes de ressurgência (de E-NE) foram responsáveis pela geração das correntes

direcionadas para sudoeste na PC. A interação com a CCO (neste caso a CB), especi-

almente durante o verão, foi significativa e um considerável cisalhamento vertical no

campo de velocidades foi observado na PC externa. A passagem de um sistema fron-

tal durante a primavera causou uma completa reversão do fluxo médio e contribuiu

para um aprofundamento da PCM. Adicionalmente, a presença de uma topografia

ı́ngreme, representada pelo CS, adicionou alguns processos dinâmicos na circulação

local durante estas estações.

Uma análise de escala mostrou que o CS é um cânion estreito, implicando que o

balanço geostrófico paralelo à costa de um fluxo ao passar pelo cânion não pode ser

mantido (S>>1). Durante as estações de primavera e verão, quando a escala vertical de

estratificação é comparável com a profundidade da margem do cânion, toda a coluna

d’água acima da margem do cânion também foi afetada pela presença deste. Para

ambas estações, a ressurgência e as correntes perpendiculares à costa sobre a cabeça

do cânion foram intensificadas e observou-se uma circulação ciclônica trapeada nesta

região. Durante o verão, esta circulação também afetou a região costeira à jusante.

Para estas estações do ano a PCM foi influenciada pela topografia local do cânion,

pelos processos transientes e pela circulação de larga escala. O valor climatológico para

a PCM é de cerca de 30 m, mas profundidades menores que 15 m foram observadas

em todas as radiais sobre condições tı́picas. Este comportamento pode ser atribuı́do

ao efeito combinado do vento e meandros da CCO favoráveis à ressurgência, que foi

intensificada pela ressurgência induzida pelo cânion sobre o seu eixo.
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Durante as estações de outono e inverno, os ventos favoráveis à subsidência (de

SE) contribuı́ram para uma total reversão da circulação na PC, resultando em um fluxo

para nordeste. A passagem de uma forte frente-fria durante o outono, contribuiu não

somente para um aumento do fluxo mas também para um aprofundamento da PCM,

em função da intensificação da mistura vertical. De acordo com Hickey (1997) e She

& Klinck (2000), uma corrente favorável à subsidência ao passar por um cânion pode

induzir uma dinâmica oposta quando comparado com a dinâmica em uma situação

de ressurgência. Durante ambas estações, uma intensificação dos processos de sub-

sidência foi observada no cânion e a corrente paralela à costa na região da PC adja-

cente à cabeça do cânion foi menos afetada, quando comparada com uma situação de

ressurgência. Durante o outono, a presença de uma circulação anti-ciclônica na pro-

fundidade de 150 m também foi observada.

Adicionalmente, a PCM observada durante o inverno pareceu ser fortemente in-

fluenciada pela circulação na região de quebra da PC/talude e episódios onde a CCO

esteve orientada em direção ao norte, sendo favorável à subsidência. Durante esta

estação, não foi observado a passagem de nenhum sistema frontal, mas a PCM atin-

giu uma maior profundidade (>120 m) quando comparada ao valor climatológico de

∼70 m.

Os resultados da modelagem hidrodinâmica, apresentados na Seção 4.4, permi-

tiram investigar a sazonalidade e a variação espaço-temporal da circulação da PCLB,

bem como a sua interação com os diversosmecanismos forçantes apontados pela análise

dos dados observados, mas agora tendo como base uma região mais abrangente (entre

10oS e 16oS). Estes resultados possibilitaram a compreensão da influência da dinâmica

sazonal da circulação atmosférica de larga-escala, relacionada à excursão meridional

sazonal da ZCIT, na circulação oceânica regional e de meso/larga escalas, bem como a

interação entre elas.

Para as diferentes regiões da PCLB pôde-se observar uma resposta diferenciada aos

mecanismos forçantes, apresentando caracterı́sticas distintas ao longo da PC, o que

resultou em cenários diferenciados para cada região analisada e entre as estações de

primavera/verão e outono/inverno.
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A circulação durante a primavera/verão

Durante os meses de primavera/verão a região ao sul de 12oS fica sujeita a ventos

preferenciais de E-NE e a bCSE atinge o seu limite mais ao norte (∼13oS em novem-

bro). Como consequência, as correntes superficiais sobre a PC apresentam um mar-

cado fluxo para sul, como resposta ao campo de ventos e aos transientes associados

à dinâmica da circulação na região do talude continental. Em sub-superfı́cie o fluxo

foi predominantemente em direção ao equador ao norte de 13oS, sendo dominado pela

SCNB, e, ao sul desta latitude, o fluxo foi preferencialmente em direção ao pólo, sob

domı́nio da dinâmica associada à formação da CB. Uma intensa atividade de meso-

escala pôde ser observada entre as latitudes de 14oS e 16oS, resultado da combinação

entre a dinâmica associada à bCSE e o confinamento topográfico entre os BRC e BAb.

A circulação na porção norte do domı́nio (latitude de 10oS) durante estas estações

foi gerada principalmente por forçantes sub-inerciais, com exceção do componente

perpendicular à costa das correntes na PC interna. Na banda supra-inercial, a maré,

que para toda a região de estudo foi dominada pelo componente de maré semi-diurna

M2, foi o principal mecanismo forçante das correntes na direção perpendicular à costa

sobre a PC/quebra de talude. Para a PC interna, a circulação foi polarizada na direção

paralela à costa, seguindo para sul como resposta ao padrão de ventos local e apre-

sentando uma baixa correlação com as correntes na região do talude continental. No

entanto, estas correntes apresentaram um intenso cisalhamento vertical, com um alto

coeficiente de correlação com o vento remoto para as correntes em superfı́cie e sem

correlação significativa com esta forçante para as correntes próximas ao fundo. O

componente perpendicular à costa das correntes nesta região da PC foi um reflexo

da dinâmica de Ekman, apresentando uma alta correlação fora de fase (em fase) com

a forçante remota do vento para as correntes em superfı́cie (fundo). A circulação na

PC média, apesar de também ter seguido um fluxo polarizado para sul, apresentou

uma correlação menos significativa com o vento remoto e uma maior correlação com

as correntes na região do talude continental.
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As correntes próximas ao fundo na PC média apresentaram um fraco fluxo para

norte na direção paralela à costa e uma menor correlação com o vento na direção per-

pendicular à costa, se comparada com aquelas em superfı́cie. Este comportamento

reforça a influência das correntes que fluem no talude continental nesta porção da PC.

Estas correntes foram claramente dominadas pela dinâmica da CNB/SCNB, apresen-

tando um fluxo polarizado para norte, com uma alta variabilidade, contrário ao fluxo

gerado pelo padrão de ventos e sem correlação com esta forçante. A maior influência

da circulação no talude continental foi observada para as correntes na região de que-

bra da PC, que, seguindo o padrão observado no talude continental, apresentaram um

fraco fluxo para norte e uma alta variabilidade, sem correlação com o vento remoto.

No entanto, as correntes perpendiculares à costa em superfı́cie apresentaram uma alta

correlação com esta forçante, sendo que a relação de fase representou o efeito da deriva

na camada de Ekman de superfı́cie.

Para o domı́nio central (latitude de 14oS), ambos componentes das correntes ao

longo da PC e na região do talude continental foram geradas preferencialmente por

forçantes sub-inerciais, com as correntes de maré apresentando uma influência signi-

ficativa na geração das correntes supra-inerciais perpendiculares à costa na PC média

e externa. Durante estas estações do ano, quando o fluxo da CB apresentou-se com

uma estrutura bem organizada ao longo de toda a região de quebra da PC/talude, as

correntes nesta porção da PCLB fluı́ram para sul, apresentando uma menor intensi-

dade e maior variabilidade na PC interna e um fluxo bem organizado na PC média,

na quebra da PC e no talude continental. As correntes paralelas à costa na PC interna

apresentaram um forte sinal barotrópico, com uma alta correlação com a forçante re-

mota do vento e sem defasagem significativa ao longo da coluna d’água. As correntes

perpendiculares à costa nesta região também apresentaram uma alta correlação com

esta forçante, no entanto, a relação de defasagem sugeriu que as camadas de Ekman

de superfı́cie e fundo nesta porção da PC interagem, resultando em um fluxo perpen-

dicular à costa gerado pela corrente de retorno em função do balanço na camada de

Ekman de fundo. A circulação na PC média e na região de quebra da PC apresentou

uma resposta similar aos mecanismos forçantes. Para o componente paralelo à costa

das correntes foi observado uma alta correlação com as correntes paralelas à costa na



CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES 152

região do talude continental, uma baixa correlação com a forçante remota do vento e

um significativo cisalhamento vertical. O componente perpendicular à costa das cor-

rentes somente apresentou correlação significativa com a forçante remota do vento na

região da PC média e para as correntes de fundo. Para a região do talude continen-

tal, as correntes apresentaram uma menor intensidade e uma maior variabilidade do

fluxo para sul se comparado àqueles nas regiões da PC média e de quebra da PC. Este

comportamento provavelmente esteve associado ao fato de que nesta região foi evi-

denciada a presença dos fluxos contrários da CB e da SCNB durante estas estações do

ano, podendo ter ocorrido interação entre eles.

Para a região localizada na latitude de 16oS, a circulação na PC e talude continental

foi gerada por forçantes sub-inerciais e apresentou uma contribuição diferenciada das

correntes de marés para a geração das correntes na banda supra-inercial. Para a região

da PC interna e média, a maré foi o principal mecanismo forçante para as correntes

perpendiculares à costa nesta banda de frequência, enquanto que na região do talude

continental esta forçante apresentou uma alta influência na direção paralela à costa. Já

para a quebra da PC as correntes de maré apresentaram uma alta influência na geração

de ambos componentes das correntes na banda supra-inercial. Apesar das correntes

ao longo da PC/talude continental nesta região da PCLB apresentarem os mecanis-

mos forçantes na banda sub-inercial, observou-se uma clara divisão entre a circulação

nas regiões da PC interna e média e na região de quebra da PC e talude continental.

Para a PC interna e média, foi observado um intenso e organizado fluxo para sul, com

baixa correlação com o fluxo na região do talude continental. A forçante remota do

vento apresentou um coeficiente de correlação significativo com as correntes paralelas

à costa em superfı́cie e fundo e as correntes perpendiculares à costa refletiram o efeito

da deriva nas camadas de Ekman de superfı́cie. Para a região de quebra da PC e ta-

lude continental, a circulação foi polarizada na direção perpendicular à costa, sendo

marcada por uma baixa correlação com a forçante remota do vento nesta direção, in-

dicando uma associação com a topografia do BRC, que induziria uma mudança na

direção do fluxo médio. As correntes paralelas à costa nesta região foram altamente

correlacionáveis e apresentaram uma baixa correlação com a forçante remota do vento.

No entanto, enquanto na quebra da PC é observado um intenso cisalhamento vertical,
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no talude continental as correntes apresentaram uma grande homogeneidade ao longo

da coluna d’água, apontando para uma forte influência da CCO nesta região.

A circulação durante o outono/inverno

Para os meses de outono/inverno, a região ao norte de ∼20oS fica sujeita a ventos

preferenciais de E-SE e a bCSE atinge o seu limite mais ao sul (∼17oS em julho). Como

resultado, o padrão que foi observado é o de que as correntes superficiais sobre a PC so-

frem uma reversão do fluxo médio, fluindo preferencialmente em direção ao equador

ao norte de ∼15oS, e em direção ao pólo ao sul desta latitude. Em sub-superfı́cie, toda

a região da PC ao norte de 16oS apresentou um fluxo médio preferencial em direção ao

equador, dominado pela dinâmica da SCNB, com intensificação em direção à baixas

latitudes. As regiões adjacentes aos BRC e BAb apresentaram um domı́nio de estrutu-

ras vorticais, cuja borda interna contribuiu para a geração de um fraco fluxo para sul,

sendo um provável indı́cio da formação de uma fraca CB.

Para estas estações do ano, as correntes em 10oS continuaram sendo geradas prin-

cipalmente por forçantes sub-inerciais, com exceção do componente perpendicular à

costa na PC interna, com as correntes de maré representando o principal mecanismo

forçante da circulação na banda supra-inercial. A circulação na PC interna apresentou

uma reversão do fluxo médio, mas no entanto a alta variabilidade observada, associ-

ada a maior entrada de frentes-frias nesta época do ano, impôs um fraco componente

para norte. Estas correntes foram geradas como resposta ao padrão de ventos preferen-

cial de E-SE, apresentando uma alta correlação com a forçante remota do vento e uma

baixa correlação com as correntes paralelas à costa na região do talude continental. As

correntes próximo ao fundo apresentaram uma maior correlação com a forçante re-

mota do vento, sendo um reflexo do efeito da menor estratificação observada durante

estas estações. As correntes perpendiculares à costa, assim como observado para as

estações de primavera/verão, refletiram o efeito da deriva na camada de Ekman em

superfı́cie e fundo. As correntes na PC média também sofreram uma reversão do fluxo

médio, apresentando um fraco fluxo para norte e uma alta variabilidade. Assim como

observado para a primavera/verão, a baixa correlação com a forçante remota do vento

e a alta correlação com as correntes paralelas à costa na região do talude continental,

reforçaram a alta influência destas correntes nas variabilidades observadas. No en-



CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES 154

tanto, a forçante remota do vento continuou exercendo uma alta influência na geração

das correntes perpendiculares à costa em superfı́cie para esta porção da PC, onde a

alta correlação e a relação de defasagem com esta forçante refletiu o efeito da deriva na

camada de Ekman de superfı́cie. As correntes na região de quebra da PC e talude con-

tinental continuaram apresentando uma alta correlação entre si, sendo observado uma

intensificação do fluxo médio para norte com uma menor variabilidade nestas regiões

da PC. Este comportamento provavelmente esteve associado ao fluxo para norte da

CNB/SCNB, que para estas estações do ano ocupa toda a região do talude continental.

No entanto, as correntes superficiais perpendiculares à costa na região de quebra da

PC continuaram sofrendo o efeito da deriva na camada de Ekman de superfı́cie.

A circulação na porção central da PCLB (latitude de 14oS) durante estas estações

do ano apresentou um comportamento similar ao observado para a primavera/verão,

com a sua variabilidade gerada por forçantes sub-inerciais e uma contribuição signi-

ficativa das correntes de marés para a geração das correntes supra-inerciais perpen-

diculares à costa nas regiões da PC média e quebra de talude. No entanto, para as

regiões da PC interna e média e quebra da PC, apesar do fluxo médio ter apresentado

uma reversão para norte, este foi caracterizado por uma baixa intensidade e uma alta

variabilidade quando comparado à primavera/verão. Este comportamento provavel-

mente esteve associado não só à entrada mais frequente de frentes-frias, mas também

ao fato desta região ter sido mais afetada pela influência do deslocamento da posição

da bCSE em superfı́cie. No caso da região de quebra da PC, observou-se também um

maior número de episódios onde a SCNB ocupou esta região. Para a região da PC in-

terna, as correntes paralelas à costa apresentaram uma alta correlação com a forçante

remota do vento ao longo de toda a coluna d’água, refletindo a menor estratificação

observada durante o outono/inverno. As correntes perpendiculares à costa também

apresentaram uma alta correlação com esta forçante e a relação de fase sugeriu uma

interação entre as camadas de Ekman de superfı́cie e fundo nesta porção da PC, como

observado durante a primavera/verão. Para a região da PC média e quebra da PC foi

observado uma resposta diferenciada aos mecanismos forçantes se comparado à pri-

mavera/verão. Para a região da PCmédia, a relação de fase entre as correntes paralelas

à costa com aquelas na região do talude continental não sugeriu uma influência des-
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tas, apesar de apresentarem uma significativa correlação entre si. No entanto, assim

como observado na PC interna, as correntes paralelas à costa na PC média apresenta-

ram um sinal barotrópico, com uma alta correlação com a forçante remota do vento ao

longo da coluna d’água, o que não foi observado para a primavera/verão. As corren-

tes paralelas à costa na região de quebra da PC apresentam uma alta correlação com as

correntes no talude continental e uma correlação significativa com a forçante remota

do vento somente para as correntes em superfı́cie. Este comportamento sugeriu uma

maior influência das correntes na região do talude continental nas correntes na região

de quebra da PC, o que possivelmente esteve associado à variabilidade da SCNB du-

rante o outono/inverno. As correntes no talude continental apresentaram um fluxo

médio para norte superior e menos variável do que o observado para as regiões da PC

média e quebra da PC, não sendo observado um cisalhamento significativo das corren-

tes paralelas à costa. Este comportamento esteve associado ao fluxo da CNB/SCNB,

que ocupou toda a região de quebra da PC/talude continental durante as estações de

outono/inverno.

Para o domı́nio sul (latitude de 16oS), a circulação também foi gerada por forçantes

sub-inerciais com uma contribuição das correntes demaré similar ao observado para as

estações de primavera/verão. A circulação na PC interna e média para estas estações

do ano caracterizou-se por um fluxo médio paralelo à costa e direcionado para sul,

como observado para as estações de primavera/verão. No entanto, observou-se uma

maior variabilidade nesta direção associada aos episódios de reversão do fluxo médio.

A grande homogeneidade ao longo da coluna d’água e a alta correlação destas cor-

rentes com a forçante remota do vento, indicaram esta forçante como o principal me-

canismo na geração da circulação. As correntes perpendiculares à costa em superfı́cie

nestas regiões da PC, também apresentaram uma alta correlação com a forçante remota

do vento, refletindo o efeito da deriva nas camadas de Ekman de superfı́cie. Para a

região de quebra da PC/talude continental, a circulação apresentou maiores episódios

de influência de um fluxo médio direcionado para norte, o que provavelmente esteve

associado à migração da bCSE que atinge seu limite sul durante a estação de inverno

(∼17oS em julho). No entanto, para a região de quebra da PC o fluxo médio foi polari-

zado na direção perpendicular à costa, apresentando uma alta variabilidade e um fraco
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componente para sul na direção paralela à costa, enquanto que na região do talude

continental as correntes apresentaram um fraco componente e uma alta variabilidade

em ambas direções. A alta correlação entre as correntes paralelas à costa, associada a

grande homogeneidade ao longo da coluna d’água e à baixa correlação da forçante re-

mota do vento com ambos componentes das correntes, apontou para uma significativa

influência da CCO nestas regiões da PC.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 163
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Penven, P., L. Debreu, P. Marchesiello, & J. C. McWilliams, 2006: Evaluation and appli-

cation of the ROMS 1-way embedding procedure to the central california upwelling

system. Ocean Modelling, 12, 157–187.

Penven, P., V. Echevin, J. Pasapera, F. Colas, & J. Tam, 2005: Average circulation, seaso-

nal cycle, and mesoscale dynamics of the Peru Current System: A modeling appro-

ach. J. Geophys. Res., 110(C10021).

Pereira, A., A. Belem, B. M. Castro, & R. Geremias, 2005: Tide-topography interaction

along the eastern Brazilian shelf. Cont. Shelf Res., 25, 1521–1539.

Pond, S. & G. L. Pickard, 1983: Introductory Dynamical Oceanography. Oxford. Pergamon

Press. 329pp.

Postma, H. & J. J. Zijlstra, 1998: Ecosystems of theWorld: Continental Shelves. Amsterdam,

the Netherlands: Elsevier.

Reid, J. L., 1989: On the total geostrophic circulation of the South Atlantic Ocean: Flow

patterns, tracers and transports. Progr. Oceanogr., 23, 149–244.

Rezende, L. F., P. A. Silva, M. Cirano, A. Peliz, & J. Dubert, 2011: Mean circulation,

seasonal cycle and eddy interactions in the Eastern BrazilianMargin, a nested ROMS

model. J. Coast. Res., 27(2), 329–347.

Rodrigues, R. R., L. M. Rothstein, & M. Wimbush, 2007: Seasonal Variabilty of The

South Equatorial Current Bifurcation in the Atlantic Ocean: A Numerical Study. J.

Phys. Oceanogr., 37, 16–30.
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