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Muito sobre a dinâmica e a variabilidade de parâmetros oceanográficos em escalas
interanuais no Oceano Atlântico Sul ainda permanece desconhecido, em particular referente
à sensibilidade do Atlântico Sul e de suas correntes aos cenários de mudanças climáticas.
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo investigar o comportamento dos padrões dos
transportes de volume e de calor associados à Corrente do Brasil (CB) frente ao cenário de
emissão A1B, através da análise comparativa entre os resultados provenientes de quatro
modelos climáticos globais (GFDL-CM2.1, UKMO-HadCM3, CCSM3 e MIROC3.2(Hires)) do
AR4. Foram calculados, para duas seções zonais (25ºS e 30ºS), os transportes de volume e
advectivos de calor integrados e posteriormente foi utilizada a Análise de Ondaletas com o
objetivo de identificar a variabilidade interanual das séries temporais. A partir destes
resultados, foi escolhido um período no cenário A1B para que variáveis atmosféricas e
oceânicas fossem analisadas, buscando respostas quanto os possíveis forçantes
responsáveis pelas mudanças observadas. Os resultados indicam que quando submetidos
às condições do cenário A1B, os transportes de volume da CB em 30ºS e os transportes de
calor em 25ºS e 30ºS foram intensificados. Este aumento de transporte de calor para sul
pode ter causado as anomalias positivas de temperatura observadas na região da
Confluência Brasil-Malvinas, bem como o aumento do estoque de calor oceânico na região
estudada. Além disso, a variabilidade destes transportes oceânicos foi predominantemente
associada a frequências mais baixas daquelas observadas no clima atual.
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Much about the dynamics and variability of oceanographic parameters in interannual
scales for the South Atlantic Ocean is still unknown, particularly what concerns the sensibility
of South Atlantic and of its currents in relation to the climate change scenarios. Thus this
work aims to investigate the behavior of volume and heat transports patterns associated to
the Brazil Current (BC) facing the A1B emission through the comparative analysis between
results from four AR4 global climate models (GFDL-CM2.1, UKMO-HadCM3, CCSM3 e
MIROC3.2(Hires)). The integrated volume transports and the advective heat transports were
calculated for two zonal sections (25ºS and 30ºS) and then the Wavelet Analysis was used
in order to identify the interannual variability of the temporal series. Based on this results a
period in the A1B scenario was chosen so that the atmospheric and oceanic variables could
be analyzed in order to get answers relating to the possible forcings that would be the cause
for the observed changes. The results show that, when submitted to the conditions of A1B
emission scenario, the volume transports of BC in 30ºS, and the heat transports in 25ºS and
30ºS were intensified. This increase of heat transport southwards can be the cause of the
positive temperature anomalies observed in the region of Brazil-Malvinas Confluence as well
as the cause of the increase of oceanic heat content in the studied regions. The results also
show that the variability of these oceanic transports was mainly associated to frequencies
that were lower than the ones observed in the current climate.
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1. INTRODUÇÃO

Durante o século XXI, as mudanças climáticas globais têm sido o centro de debates
científicos, despertando grande interesse da sociedade, do governo e do setor privado em
todo o mundo. Apesar das reconhecidas incertezas científicas acerca do aquecimento
global, as evidências permanecem sólidas e a conclusão que as atividades antrópicas estão
afetando o clima não podem ser negligenciadas (IPCC, 2007; IPCC, 2013).
Com o objetivo de estudar e divulgar abertamente as informações científicas a
respeito das mudanças climáticas, em 1988 o Intergovernmental Panel on Climate Changes
ou Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima (IPCC) foi criado, tornando-se a
principal referência em produção de estudos sobre a mudança do clima. A cada relatório
publicado pelo IPCC, o grau de certeza da relação entre a ação antrópica e as mudanças
climáticas, bem como a certeza que tais mudanças representam um risco sem precedentes
para ecossistemas naturais e para a civilização humana, aumentam substancialmente
(IPCC, 2007; IPCC, 2013).
Uma dos principais métodos de investigação adotados pelo IPCC, e pelos cientistas
em geral, para entender o sistema climático e as causas e os efeitos das mudanças
climáticas globais inclui as simulações computacionais através de modelos numéricos, que
representem o sistema climático. Além da compreensão dos padrões climáticos atuais, os
modelos numéricos permitem também simular cenários plausíveis para o clima no futuro.
Para que os modelos climáticos possam simular as alterações na dinâmica climática
frente a cenários de mudanças climáticas, é necessária a definição de possíveis cenários
futuros de emissão de gases, que seriam resposta às alterações nas concentrações de
gases de efeito estufa e aerossóis. Por isso, desde sua publicação pelo IPCC, os cenários
de emissão SRES (Special Report on Emissions Scenarios) tornaram-se uma parte crucial
nas pesquisas sobre mudanças climáticas. Derivados de diferentes projeções de emissões
de gases de efeito estufa, relacionando aspectos de desenvolvimento social, econômico e
tecnológico, crescimento populacional, preocupação com o meio ambiente e diferenças
regionais, estes cenários servem de base para que os modelos climáticos globais realizem
as projeções quantitativas do clima do planeta no futuro.
Considerando o acoplamento oceano-atmosfera, é de se esperar que mudanças
climáticas de grande escala, resultantes da mudança nas concentrações dos gases do
efeito estufa, tenham profundo impacto nos padrões de circulação oceânica (MARENGO,
2007). Dessa forma, estudos sobre parâmetros oceanográficos e climáticos regionais
1

podem revelar tendências que são fundamentais para estudos de mudanças climáticas
globais, já que as interações entre o oceano e a atmosfera são a chave para conhecer e
prognosticar o clima e suas variações (KUSHNIR et al., 2002 apud LUMPKIN & GARZOLI,
2011).
A dinâmica e a variabilidade de parâmetros oceanográficos em escalas interanuais
no Oceano Atlântico Sul ainda não são bem compreendidas. No que diz respeito ao
comportamento da Corrente do Brasil, talvez a feição de maior complexidade e importância
neste setor do oceano, essas informações são ainda mais escassas. Muito sobre o
comportamento desta feição às mudanças climáticas e de sua influência sobre o clima
permanece desconhecido, em particular referente à sensibilidade do Atlântico Sul e de suas
correntes aos cenários de mudanças climáticas (WAINER & VENEGAS, 2002; LUMPKIN &
GARZOLI, 2011).
Sendo assim, iniciativas que visem a caracterização da variabilidade interanual da
circulação de um setor do Atlântico Sul, especialmente a Corrente do Brasil, frente à
cenários de mudanças climáticas, podem contribuir sensivelmente para o aumento dos
conhecimentos oceanográficos desta área, bem como para o entendimento sobre a
resposta desta feição às mudanças climáticas e sobre o clima em regiões continentais
adjacentes.

1.1. JUSTIFICATIVA DO TEMA

O entendimento sobre a circulação e a variabilidade espaço-temporal no clima atual
da Corrente do Brasil, bem como suas alterações associadas a cenários de mudanças
climáticas, têm grande importância nos campos científico, ambiental e econômico.
O mapeamento espaço-temporal da Corrente do Brasil, sistema altamente complexo
que influencia importantes bacias petrolíferas do país, tais como a Bacia de Campos e a
Bacia de Santos, é de importância fundamental a diversos setores da indústria petrolífera.
Um exemplo prático de aplicação é durante a avaliação de processos de transporte
e espalhamento de manchas de óleo em caso de derrame nas bacias influenciadas pela
Corrente do Brasil, no qual os padrões de circulação da Corrente do Brasil devem ser
conhecidos e considerados uma vez que tais processos são afetados, em grande parte,
pelas correntes e ventos de superfície.
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Além disso, a caracterização de zonas de instabilidade baroclínicas da Corrente do
Brasil, especialmente entre as latitudes de 20º S e 28º S, é igualmente importante, já que
tais zonas podem promover impactos em sistemas de ancoragem, risers, sistemas
submarinos e fadigas em dutos causadas por vibrações induzidas por vórtices. O
dimensionamento correto de plataformas e estruturas para extração de óleo requer
conhecimento da circulação nesta região (SILVEIRA, 2007).
Compreender os padrões da Corrente do Brasil é também essencial para o
entendimento da dinâmica que envolve os processos de interação oceano-atmosfera e,
consequentemente, para estudos climatológicos em regiões continentais adjacentes
(MATANO et al., 1993; CATALDI et al., 2010; LUMPKIN & GARZOLI, 2011). A circulação e
a variabilidade do Atlântico Sul impactam o clima dos continentes adjacentes, afetando a
distribuição da temperatura da superfície do mar (TSM) através de advecção lateral e/ou
através da propagação de anomalias dentro da camada de mistura (KUSHNIR et al., 2002
apud LUMPKIN & GARZOLI, 2011). Há evidências também que, nas últimas décadas, em
decorrência de mudanças no regime de ventos do Atlântico Sul, foi observado,
especialmente no Atlântico Sudoeste, aumento de calor armazenado nas camadas
superficiais e aumento de TSM e da altura da superfície do mar (SATO & POLITO, 2008;
LUMPKIN & GARZOLI, 2011; GONI et al., 2011).
CATALDI et al. (2010) realizaram uma investigação através da modelagem
computacional com um Modelo de Circulação Geral da Atmosfera ou Atmospheric General
Circulation Model (AGCM), sobre as influências remotas que as anomalias positivas da TSM
(durante o verão) na região da Confluência entre as correntes do Brasil e das Malvinas
(Confluência Brasil- Malvinas ou CBM) exercem no regime hidrometeorológico das regiões
Sul e Sudeste do Brasil. Tais anomalias estão associadas a mudanças no transporte da
Corrente do Brasil. Puderam observar alterações significativas no padrão ondulatório da
circulação vertical da atmosfera em parte da América do Sul, o que acarretou em uma
diminuição da precipitação na região Sul do Brasil e condições mais favoráveis para a
configuração da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sobre o norte da Região
Sudeste do Brasil.
LUMPKIN & GARZOLI (2011) demonstram que alterações de longo termo na TSM
no sudoeste do Atlântico podem alterar o padrão de ventos na bacia, causando o
deslocamento da linha de máximo rotacional do vento para sul. Com isso, o limite sul do
Giro Subtropical do Atlântico Sul também é deslocado para sul e, consequentemente, há um
aumento da influência das águas subtropicais, mais quentes, alterando as anomalias de
3

TSM na região. Segundo os autores, neste caso, há um mecanismo de retro-alimentação
positivo, pois as mudanças nas anomalias de TSM continuarão a mudar o regime de ventos
e a linha de máximo rotacional irá cada vez mais para sul. Essas mudanças no regime de
ventos poderão influenciar o calor armazenado nas camadas superficiais do oceano, já que
as trocas de calor entre o oceano e a atmosfera estão associadas à intensidade dos ventos.
Com o enfraquecimento dos ventos de oeste, há aumento do calor armazenado (LUMPKIN
& GARZOLI, 2011; GONI et al., 2011).
O escoamento associado à Corrente do Brasil e sua interação com as extensões em
direção ao norte das águas subantárticas, transportadas pela Corrente das Malvinas no
talude continental e na plataforma externa da costa sudeste do Brasil, desempenham
papéis importantes nos transportes de calor, sendo que a circulação e estes processos são
centralmente importantes para os recursos marinhos regionais e economias locais (IKEDA
& CAMPOS, 1994 apud SOUZA, 2000).
Quando consideramos as mudanças climáticas observadas nos oceanos nas últimas
décadas, no 4º Relatório do IPCC são apresentadas significativas evidências que o oceano
Atlântico é o mais afetado pelo aquecimento e pela salinização da superfície do mar (IPCC,
2007) e tais alterações podem causar mudanças nos padrões de circulação de suas
correntes marítimas.
Considerando o comportamento acoplado entre oceano e atmosfera, cabe citar os
trabalhos de MARENGO (2007) e VALVERDE & MARENGO (2010), que analisaram o
comportamento da circulação atmosférica sobre a América do Sul e sobre o Oceano
Atlântico quando submetida às influências dos cenários de mudanças climáticas do IPCC.
MARENGO (2007) comparou dados de precipitação e temperatura do ar para
América do Sul, para os cenários extremos de alta emissão ou ―pessimista‖ A2 e de baixa
emissão ou ―otimista‖ B2 de cinco modelos globais do IPCC. Considerando os resultados do
modelo HadCM3, a figura 1 revela uma diminuição na precipitação durante o verão
(dezembro, janeiro, fevereiro - DJF) na Amazônia e no Nordeste, que aparece mais forte no
cenário A2 em relação ao cenário B2. A ZCAS aparece mais intensa no cenário B2 em
relação ao A2 durante o verão. Observa-se também que a Região Sul do Brasil mostra
incrementos na precipitação sazonal e anual. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)
aparece mais intensa e deslocada ao norte de sua posição climática durante DJF e MAM
(março, abril, maio - outono), deixando anomalias de precipitação no Nordeste e nortecentro da Amazônia durante estas estações em 2020.
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Na figura 2, também apresentada no trabalho de MARENGO (2007), pode-se
observar para a primavera (setembro, outubro, novembro- SON) e inverno (junho, julho
agosto - JJA) para o intervalo de tempo centrado em 2020 uma tendência à diminuição na
precipitação durante a primavera na Amazônia central e um possível adiantamento da
estação chuvosa no SE do Brasil como caracterizado pelas anomalias positivas de
precipitação, talvez demonstrando uma configuração tipo ZCAS durante a primavera de
2020 no cenário A2. Em JJA, a ZCIT aparece mais intensa próxima 5º S no Pacífico e
Atlântico tropical.
HadCM3 - A2 – MAM - 2020

HadCM3 - A2 – DJF - 2020

Figura 1. Projeções de anomalias de chuva para DJF e MAM com referência ao período
base 1961-90 para América do Sul. Os cenários são A2 e B2 pelo modelo HadCM3. O
intervalo de tempo é centrado em 2020.
Fonte: MARENGO (2007).
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HadCM3 - A2 – SON - 2020

HadCM3 - A2 – JJA - 2020

Figura 2. Projeções de anomalias de chuva para JJA e SON com referência ao período
base 1961-90 para América do Sul, nos cenários A2 e B2 pelo modelo HadCM3. O intervalo
de tempo é centrado 2020.
Fonte: MARENGO (2007).

VALVERDE & MARENGO (2010) analisaram as mudanças no padrão de circulação
atmosférica no clima da América do Sul através da comparação entre os dados gerados por
cinco modelos globais do IPCC nos cenários 20C3M (clima do século XX) e A2. As
mudanças mais significativas ocorreram no período entre 2071 e 2100. Considerando os
resultados obtidos pelo HadCM3 (Figs. 3 e 4), os autores observaram que no cenário futuro,
o padrão de precipitação foi modificado: anomalias positivas, sobre a costa do Peru e
6

Equador, e negativas sobre o nordeste e o leste da Amazônia foram associadas ao
enfraquecimento da Alta do Pacífico Sul e seu deslocamento para sul, o que reforçou a
ZCIT do Pacífico sobre 5º S. Os autores ressaltam que este padrão de circulação é típico do
El Niño. Também observaram déficit de chuva sobre a região do nordeste e leste da
Amazônia, o qual se associou ao deslocamento para norte da Alta Subtropical do Atlântico
Norte, diminuindo a entrada de ventos alísios úmidos e quentes sobre essa região. Uma
diminuição da convergência de umidade sobre a Amazônia também foi observada.
Durante o período de verão do cenário futuro, o modelo demonstrou alteração na
configuração da ZCAS, a extensão da Alta da Bolívia diminuiu e o núcleo deslocou-se para
oeste. Isso influenciou no cavado em 500 hPa que se estendeu também para oeste,
deslocando ligeiramente para sul seu padrão de chuvas (ZCAS), comportamento este que
reforçou as anomalias positivas de precipitação sobre o norte do sudeste (VALVERDE &
MARENGO, 2010). Uma Baixa Continental (BC) mais intensa e extensa, associada com a
isóbara de 1008 hPa, que se estende sobre grande parte do continente e sobre o Pacífico
equatorial, reforçou a convergência de ventos sobre a ZCIT.
Durante o inverno no cenário A2, ainda considerando os resultados do HadCM3,
anomalias negativas sobre o norte do continente até o norte da Amazônia foram reforçadas,
mostrando a ZCIT do Pacífico intensa, próxima às costas do Equador, norte do Peru e
sudoeste da Colômbia. VALVERDE & MARENGO (2010) observaram também o núcleo da
Alta Subtropical do Pacífico Sul (APS) ligeiramente intenso e deslocado para sudeste
próximo à costa chilena, assim como uma extensa área ciclônica sobre o noroeste do
continente (Amazônia).
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Figura 3. Mapas de pressão no nível médio do mar (hPa) e linhas de corrente e vorticidade
em 250 hPa (x10-5 s-1) derivados do modelo HadCM3 para o verão, nos períodos de 1961 à
1990 e 2071 à 2100 (cenário futuro A2).
Fonte: VALVERDE & MARENGO (2010).
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Figura 4. Mapas de pressão no nível médio do mar (hPa) e linhas de corrente e
vorticidade em 250 hPa (x10-5 s-1) derivados do modelo HadCM3 para o inverno, nos
períodos de 1961 à 1990 e 2071 à 2100 (cenário futuro A2).
Fonte: VALVERDE & MARENGO (2010).

VALVERDE & MARENGO (2010) ressaltam que o conhecimento de como o padrão
da circulação atmosférica pode vir a mudar, como conseqüência do aumento acelerado dos
gases estufa, proporcionam uma informação que pode servir de base no monitoramento
atual dos padrões climáticos, caso alterações semelhantes venham a ocorrer. De modo
análogo, o mesmo pode ser dito a respeito das possíveis alterações na circulação oceânica.
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RIBEIRO (2012), através da análise de campos de anomalias e séries temporais de
variáveis atmosféricas e oceânicas na bacia do Atlântico Sul, provenientes da saída do
modelo GFDL-CM2.1 para o cenário representativo do século XX (experimento controle) e
para o cenário pessimista de emissão A1FI do IPCC, identificou uma possível expansão da
Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), para oeste e sudoeste no cenário de mudança
climática A1FI (Fig. 5). Tais mudanças influenciariam o gradiente de pressão atmosférica
próximo à costa brasileira, alterando a intensidade e a direção predominante dos ventos
locais que, por sua vez, modificariam os transportes da CB. Segundo a autora, com o
aumento de transporte das águas quentes provenientes da Corrente do Brasil, foram
observadas o surgimento de anomalias positivas de TSM e de temperatura do ar em
superfície na região da CBM, contribuindo para a desestabilização da atmosfera local e
favorecendo a formação de ciclones (ASSAD, 2006; CATALDI et al., 2010).

Figura 5. Sobreposição dos campos de pressão atmosférica ao nível do mar (em
hPa) para os períodos de 1971 a 2000, no experimento controle do século XX (linha preta)
e para o cenário de mudança climática A1FI entre 2011 a 2040 (linha vermelha), 2041 a
2070 (linha verde) e 2071 a 2100 (linha azul).
Fonte: RIBEIRO (2012).
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1.2. HIPÓTESE

Variações atmosféricas e oceânicas, no Atlântico Sul, frente a cenários de
mudanças climáticas, podem influenciar a variabilidade interanual dos transportes de calor e
de volume associados à Corrente do Brasil.

1.3. OBJETIVOS

O objetivo principal do trabalho é investigar o comportamento dos padrões dos
transportes de volume e calor associados à Corrente do Brasil frente a um cenário futuro de
mudanças climáticas simulado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
(IPCC), a partir dos resultados gerados por quatro modelos climáticos utilizados nas
simulações do 4º Relatório do IPCC.

Objetivos Específicos:

- Caracterizar e comparar a representação do escoamento médio da Corrente do Brasil
gerada a partir de resultados de quatro modelos climáticos utilizados no 4º Relatório do
IPCC (GFDL-CM2.1, CCSM3, HadCM3 e MIROC3.2(Hires)) e avaliar se são capazes de
reproduzir as principais características da Corrente do Brasil, no clima atual;

- Identificar possíveis mudanças dinâmicas e termodinâmicas no escoamento associado à
Corrente do Brasil no cenário futuro de emissão A1B (emissões medianas de gases de
efeito estufa e aerossóis), bem como os possíveis agentes causadores de tais mudanças;

- Identificar ciclos (sazonais, interanuais, interdecadais) na variabilidade da Corrente do
Brasil no clima atual, bem como no clima futuro considerando o cenário A1B;

- Encontrar possíveis processos climáticos que estejam relacionados às mudanças, caso
ocorram, nos transportes e na variabilidade da CB em um cenário futuro de mudanças
climáticas.
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1.4. ESTRUTURA DO TEXTO DA TESE

O presente trabalho foi dividido em 8 capítulos. No Capítulo 2 é apresentada uma
descrição sobre os cenários e modelos numéricos utilizados pelo IPCC nas projeções
realizadas em seu quarto relatório de avaliação, o AR4. O Capítulo 3 contém uma revisão
bibliográfica sobre os principais aspectos da circulação atmosférica e oceânica em grande
escala no Atlântico Sul, com ênfase no comportamento, tanto espacial como temporal, da
Corrente do Brasil. No Capítulo 4 é descrita a metodologia utilizada, incluindo os aspectos
relacionados à escolha dos cenários e dos modelos climáticos, bem como os dados
utilizados, atmosféricos e oceânicos, e as análises realizadas. Detalhes sobre os
componentes oceânicos de cada modelo climático utilizado são apresentados em anexo.
Nos Capítulos 5 e 6 são apresentados os resultados referentes aos cenários 20C3M e A1B,
respectivamente. No Capítulo 7 é apresentada uma análise mais detalhada de um período
selecionado no cenário A1B e possíveis processos, oceânicos ou atmosféricos,
responsáveis por tais alterações, visando maior entendimento sobre as variações
observadas, tanto nos transportes oceânicos da CB como também em sua variabilidade.
Por último, no Capítulo 8 é apresentada a discussão dos resultados e no Capítulo 9 as
conclusões finais da tese.
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2. PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA (IPCC)

Desde a década de 1980, evidências científicas sobre a possibilidade de mudanças
climáticas globais vêm despertando um interesse crescente no público e na comunidade
científica (IPCC, 2013). Com o objetivo de proporcionar o acesso às informações científicas,
técnica e socioeconômica relevantes ao entendimento da extensão dos problemas
causados pelas mudanças climáticas, em 1988 foi criado o Painel Intergovernamental sobre
Mudanças do Clima (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change).
O IPCC é um painel científico ligado às Nações Unidas e à Organização
Meteorológica Mundial (OMM) que conta com a participação de cerca de 2500
pesquisadores de diversos países, especialistas em diferentes áreas, tais como clima,
meteorologia, hidrometeorologia, biologia e ciências afins. Divididos em três Grupos de
Trabalho (GT), os pesquisadores se reúnem regularmente a cada quatro anos e discutem
as evidências científicas mais recentes e atualizadas, assim como o estado da arte de
vários tipos de modelos computacionais climáticos, com a meta de chegar a um consenso
sobre as tendências mais recentes em mudança de clima.

2.1. RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO

Como resultado das discussões entre os GTs são produzidos Relatórios de
Avaliação (Assesment Report) sobre mudanças climáticas. Esses relatórios são
estruturados basicamente em três partes e cada uma dessas partes é produzida por um GT.
O GT1 produz o documento intitulado ―As Bases Científicas‖, ―Impactos Adaptação e
Vulnerabilidade‖ é produzido pelo GT2 e ―Mitigação‖ pelo GT3. Esses relatórios fornecem
uma revisão atualizada de todas as informações e estudos relacionados a mudanças
climáticas e podem ser consultados pela comunidade científica e público em geral através
do portal do IPCC. Especialmente para os políticos tomadores de decisões é publicado um
Relatório Sumário para Tomadores de Decisões, que esboça os principais temas abordados
nos Relatórios de Avaliação, auxiliando-os na elaboração de diretrizes ambientais e
socioeconômicas.
Desde a sua formação, o IPCC produziu 5 Relatórios de Avaliação sobre mudanças
climáticas: em 1990, 1995, 2001, 2007 e 2013/2014. Publicado em 1990, o Primeiro
Relatório Científico (FAR) reuniu argumentos em favor da criação da Convenção do Quadro
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das Nações Unidas para Mudanças do Clima (UNFCC), instância na qual os governos
negociam políticas referentes à mudança climática. Em 1995, foi publicado o Segundo
Relatório Científico (SAR) que forneceu as bases para as negociações que levaram a
adoção do Protocolo de Kyoto em 1997, demonstrando a indiscutível relevância política
destes relatórios (MARENGO, 2007). O Terceiro Relatório Científico (TAR) conclui que
―existe novas e fortes evidências que a maior parte do aquecimento observado durante os
últimos 50 anos é atribuída às atividades humanas‖. A conclusão apresentada no Quarto
Relatório Científico (AR4), de 2007, diz que extremos climáticos atingirão todo o planeta e
que as regiões mais atingidas serão a dos países menos desenvolvidos localizados em
regiões tropicais.
Cabe ressaltar que mesmo para os dados provenientes das simulações numéricas
realizadas no AR4, estudos que se propõem a entender com detalhes o impacto das
mudanças climáticas nos transportes oceânicos da CB nunca foram realizados.
FERRERO (2009) destaca algumas considerações apresentadas no relatório AR4
referentes ao comportamento dos oceanos e massas d’água, igualmente relevantes ao
presente trabalho e citadas abaixo:


Entre 1961 e 2003 a temperatura média dos oceanos, desde a camada superficial
até 700 m, aumentou cerca de 0,10º C. Do calor total armazenado pelos oceanos,
dois terços foi observado nesta camada. Entre 1993 e 2003 foram registradas as
maiores taxas de aquecimento, mas após 2003 foi observado um resfriamento dos
oceanos. As tendências das temperaturas para o Oceano Atlântico são
apresentadas na figura 6, indicando que na região do Atlântico Sudoeste entre as
latitudes de 10º S e 40º S, entre 1955 e 2003, foi registrada uma tendência de
aumento de temperatura de 0,025º C por década nos primeiros 250 m de coluna
d’água.
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Figura 6. Tendência linear (1955-2003) da média zonal da temperatura nos 1.500
metros superiores da coluna de água do Oceano Atlântico. O intervalo de contorno é
de 0,05° C por década, e a linha sólida preta é o contorno zero. Sombreamento
vermelho indica valores iguais ou superiores a 0,025° C por década e
sombreamento azul indica valores iguais ou inferiores a 0,025° C por década.
Baseado no trabalho de LEVITUS et al. (2005).
Fonte: IPCC (2012).



Entre 1955 e 1998, nas altas latitudes de todos os oceanos, foi observada uma
tendência de diminuição da salinidade. O contrário foi observado em latitudes
tropicais e subtropicais, que apresentaram tendência ao aumento de salinidade em
águas superficiais. No Oceano Atlântico, entre 15º S e 42º N, há um aumento da
salinidade na camada superior a 500 m (Fig. 7). Esta região inclui o giro subtropical
do Atlântico Norte. Na região 40º S a 20º S, há uma tendência, entre 1955 e 1998,
de diminuição da salinidade em profundidades em torno dos 100 m e aumento da
salinidade em camadas mais superficiais.
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Figura 7. Tendência linear (1955–1998) da média zonal da salinidade (em psu) nos
primeiros 500 m de profundidade do Oceano Atlântico. O intervalo de contorno é de
0,01 por década e os contornos pontilhados são ± 0,005 por década. A linha sólida
preta é o contorno zero. Sombreamento vermelho indica valores iguais ou maiores
que 0,005 por década e sombreamento azuis indicam valores iguais ou menores que
- 0,005 por década. Baseado no trabalho de BOYER et al. (2005).
Fonte: IPCC (2012).



As massas de água apresentaram mudanças significativas de suas propriedades,
mas não foram observadas mudanças significativas nos padrões médios de
circulação. Acredita-se que haverá algumas mudanças na variabilidade do setor
atlântico da circulação termohalina em escalas interanuais e decadais.

O Quinto Relatório de Avaliação (AR5) reafirma a influência humana no aquecimento
da atmosfera e do oceano, em alterações no ciclo global da água, nas reduções do gelo e
neve, na elevação do nível médio do mar e em mudanças em alguns eventos climáticos
extremos e que a maior parte dos aspectos da mudança do clima persistirá por muitos
séculos, ainda que as emissões de CO2 sejam interrompidas.
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Apesar da disponibilidade do mais recente relatório do IPCC, o AR5, a presente tese
foi baseada nos resultados do AR4, já que o relatório mais recente foi concluído em
setembro de 2013 e a tese foi iniciada em 2010, com previsão de conclusão em março de
2015. Dessa forma, não haveria tempo hábil para a utilização destes novos resultados na
caracterização oceanográfica proposta nesta tese, em função do grande volume de análises
realizadas.

2.2. CENÁRIOS DE EMISSÃO SRES

Em 2000, foi introduzido o conceito de cenários de emissão, definidos no Special
Report on Emissions Scenarios (SRES) (IPCC, 2000). Esses cenários foram usados como
forçantes para as projeções numéricas do clima nos terceiro e quarto relatórios do IPCC.
Segundo MARENGO (2007), esses cenários representam uma visão possível do
desenvolvimento futuro de emissões de substâncias que têm um efeito radiativo potencial
(gases do efeito estufa e aerossóis1), baseados numa combinação coerente de assunções
sobre forçantes controladoras como demografia, desenvolvimento sócio econômico e
tecnológico, assim como suas interações.
A criação dos cenários de emissão SRES foi fundamentada nos resultados do IPCC
(2000) que apontam que as concentrações dos gases de efeito estufa2 cresceram
consideravelmente desde o início da revolução industrial como conseqüência das atividades
humanas, sendo as emissões de CO2 resultado, principalmente, do uso de combustíveis
fósseis e, em menor escala, da mudança no uso do solo (conversão de florestas) e as

1

O forçamento radiativo mede a influência que um fator tem para alterar o equilíbrio de energia que entra e
sai do sistema atmosférico terrestre e também é medidor da importância deste fator como potencial
mecanismo na mudança climática. Um forçamento positivo tende a aquecer a superfície enquanto o
forçamento negativo tende a esfriá-la. O aumento das concentrações de gases de efeito estufa (SO 2, CO2, N2O
e CH4) desde a época pré-industrial levou a um forçamento radiativo positivo do clima, fazendo com que o
clima de um modo geral se aqueça. Os aerossóis troposféricos, que são partículas microscópicas de poeira
resultantes da combustão de combustíveis fósseis, queima da biomassa e outras fontes, tendem a produzir
efeitos negativos de forçamento radiativo.
2

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) define gases de efeito estufa
(GEE) como os constituintes gasosos da atmosfera, tanto naturais quanto antrópicos, que absorvem e
reemitem radiação infravermelha. O Protocolo de Kyoto engloba como GEE os gases dióxido de carbono (CO2,
o mais importante), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e hexafluoreto de enxofre (SF6) e as famílias de gases
hidrofluorcarbonos (HFCs) e perfluorcarbonos (PFCs). Os Clorofluorcarbonos (CFCs), hidroclorofluorcarbonos
(HCFCs), Halons e outros haloncarbonos, apesar de também provocarem o efeito estufa, são controlados pelo
Protocolo de Montreal.
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emissões de CH4 e N2O, proveniente das atividades agrícolas. A contínua emissão dos
gases do efeito estufa poderia causar um aquecimento global e induzir mudanças no
sistema climático durante o século XXI.
Segundo o SRES (IPCC, 2000), quatro linhas evolutivas qualitativas proporcionam
quatro conjuntos de cenários denominados ―famílias‖: A1, A2, B1 e B2. O conjunto de
cenários consiste em seis grupos de cenários obtidos das quatro famílias: A2, B1 e B2 (um
grupo para cada) e três grupos dentro da família A1, caracterizando desenvolvimentos
alternativos da tecnologia de energia: A1FI (intenso uso de combustível fóssil), A1B (uso
balanceado de combustíveis fósseis e não fósseis) e A1T (predominantemente uso de
combustíveis não fósseis).
As linhas evolutivas descrevem a relação entre as forças motrizes das emissões de
gases do efeito estufa e aerossóis e a sua evolução durante o século XXI para grandes
regiões do mundo e globalmente. Cada linha evolutiva representa um modo diferente de
desenvolvimento demográfico, social, econômico, tecnológico e ambiental. Os cenários A
têm maior ênfase no crescimento econômico enquanto os cenários B têm mais ênfase na
proteção ambiental. Os cenários com índice 1 assumem uma maior globalização e os
cenários com índice 2 uma maior regionalização. Segundo IPCC (2000), as principais
características desses cenários são:


A1 é o cenário que descreve um mundo futuro onde a globalização é dominante.
Neste cenário o crescimento econômico é rápido, o crescimento populacional é
pequeno e desenvolvimento de tecnologias é mais rápido e eficiente. Os temas
subjacentes principais são a convergência econômica e cultural, com uma redução
significativa em diferenças regionais e renda per capita. Neste cenário, os indivíduos
procuram riqueza pessoal em lugar de qualidade ambiental;



A2 é o cenário que descreve um mundo futuro muito heterogêneo onde a
regionalização é dominante. Existiria um fortalecimento de identidades culturais
regionais, com ênfase em tradições locais e auto-suficiência. Outras características
são um crescimento populacional alto e menor preocupação em relação ao
desenvolvimento

econômico

rápido.

As

mudanças

fragmentadas e mais lentas do que nos outros cenários;
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tecnológicas

são

mais



B1 é o cenário que descreve um mundo convergente com a mesma população
global, que atinge o pico em meados do século XXI e declina em seguida. Descreve
uma rápida mudança na estrutura econômica mundial, com introdução de
tecnologias limpas. A ênfase está em soluções globais para sustentabilidade
ambiental, econômica e social e inclui esforços combinados para o desenvolvimento
de tecnologia rápida;



B2 é o cenário que descreve um mundo no qual a ênfase está em soluções locais
para a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Neste cenário, a população
global aumenta continuamente, a uma taxa inferior à do cenário A2, com níveis
intermediários de desenvolvimento econômico e mudança tecnológica menos rápida
e mais diversa do que em B1 e A1. A mudança tecnológica é mais diversa com forte
ênfase nas iniciativas comunitárias e inovação social, em lugar de soluções globais.
Este cenário enfatiza a proteção ambiental e a igualdade social, mas níveis locais e
regionais são seu foco.

Na figura 8 são apresentadas as características de cada cenário em relação às
concentrações de gases de efeito estufa (SO2, CO2, N2O e CH4) e suas variações no
período entre os anos 1980 e 2100, período de tempo coberto pelos cenários SRES.
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Figura 8. Emissões antropogênicas (CO2, N2O, CH4 e S2O) para os 6 cenários ilustrativos
SRES: A1B, A2, B1, B2, A1F1 e A1T, e o cenário IS92a.
Fonte: MARENGO (2007).

No AR5, foi introduzido o conceito de RCPs (Representative Concentration
Pathways), que, pela primeira vez, incluiu cenários que exploram as abordagens de
mitigação das mudanças climáticas, ao contrário dos cenários tradicionais SRES, que não
consideravam políticas climáticas (IPCC, 2013).
Na tabela I, são apresentadas as concentrações de CO2 que são atingidas em cada
um dos cenários RCPs (1ppm CO2 = 2,13 Gt C). São observadas similaridades entre os
RCPs e os SRES, conforme apresentado na figura 9.
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Tabela I. RCPs do AR5 e as concentrações médias anuais de CO2 atingidas em cada um
dos cenários, bem como os cenários SRES equivalentes.
CO2 atmosférico em

CO2 atmosférico em

Cenário SRES

2100 (ppm)

2100 (Gt C)

equivalente

RCP2.6

421

900

-

RCP4.5

538

1150

B1

RCP6.0

670

1430

A1B

RCP8.5

936

1990

A1FI

Cenário AR5

Concentração de CO2 (ppmv)

Modificada de ROGELJ et al., 2012.

Ano

Figura 9. Comparação entre as concentrações de CO2 para o século XXI entre os RCPs e
os cenários SRES.
Modificado de JUBB et al. (2013).

O RCP6.0 é considerado análogo ao A1B, já que o cenário A1B tem emissões
cumulativas semelhantes ao observado no cenário RCP6.0, assumindo uma combinação
equilibrada de tecnologias e fontes de energia, com melhorias da tecnologia e de recursos
de tal modo que não há dominância de apenas uma única fonte de energia.
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O RCP8.5 é análogo ao A1FI, pois apesar dele possuir uma linha evolutiva
semelhante à do A1B, este cenário assume que a maior fonte de energia mundial continua
sendo os combustíveis fósseis durante o século XXI. O cenário A1FI tem emissões
cumulativas semelhantes a RCP8.5, assumindo um caminho de energia intensiva em
carbono consistente com a estratégia de desenvolvimento atual de países com abundantes
recursos de carvão e que a tecnologia permitirá o desenvolvimento de recursos de petróleo
e de gás natural não convencionais.
O RCP4.5 é semelhante ao B1 utilizado no AR4. Ambos são baseados em um alto
nível de consciência ambiental e social combinada com uma abordagem mundial coerente,
por parte do governo, das empresas, da mídia e do público em geral, para um
desenvolvimento mais sustentável.
O cenário RCP2.6 não apresenta similaridade entre os cenários SRES. Este cenário
assume que a redução das emissões de gases de efeito estufa é uma alta prioridade, de
forma que as estratégias de mitigação serão voltadas a desenvolver prontamente um perfil
energético mundial baseado numa mistura de energia nuclear, bio-energia e de energia
renováveis (solar e eólica), e exigir praticamente que todo o CO2 liberado pela queima de
combustíveis fósseis sejam capturados e sequestrados. O cenário RCP2.6 apresenta
emissões globais líquidas de CO2 negativas após 2070, isto é, o ser humano será capaz de
remover o CO2 da atmosfera mais rapidamente do que emiti-lo.
Apesar dos novos RCPs representarem um esforço em direção à redução de
incertezas e à maior e mais eficaz integração entre as pesquisas das diferentes equipes
ligadas ao IPCC, cabe mencionar a importância dos cenários de emissão SRES para
pesquisas sobre mudanças climáticas, já que, segundo NAKICENOVIC e colaboradores
(2000, apud ALCAMO, 2001), cenários são imagens do futuro, ou futuros alternativos, que
não são previsões nem predições, mas uma imagem alternativa sobre como o futuro pode
se desdobrar.

2.3. MODELAGEM CLIMÁTICA DO IPCC

Para as projeções futuras de mudanças do clima no AR4, o IPCC contou com o
auxílio de Modelos de Circulação Geral da Atmosfera ou Atmosphere–Ocean General
Circulation Models (AOGCMs), responsáveis pelo entendimento da dinâmica dos
componentes físicos principais do sistema climático (hidrosfera, criosfera, litosfera e
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atmosfera) e também por fazer projeções baseadas em forçantes de gases do efeito estufa
e aerossóis (IPCC, 2007). Na preparação do AR4 do IPCC, mais de 20 centros de
modelagem climática internacionais conduziram as simulações para o cenário climático que
representa o século XX (também chamado de cenário controle 20C3M) e para os cenários
de mudanças climáticas do século XXI. Alguns dos 22 modelos usados nas simulações do
AR4 são apresentados na tabela II.

Tabela II. Alguns dos modelos usados nas simulações dos cenários climáticos para o AR4
do IPCC.
MODELO

INSTITUIÇÃO

BCCR BCM2

Bjerknes Center for Climate Research

CCCMA CGCM3

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis

CNRM CM3

Centre National de Recherches Meteorologiques

CSIRO Mk3

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation

GFDL CM2.0

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory

GFDL CM2.1

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory

GISS EH

Goddard Institute for Space Studies

GISS ER

Goddard Institute for Space Studies

IAP FGOALS1

Institute for Atmospheric Physics

INM CM3

Institute for Numerical Mathematics

IPSL CM4

Institut Pierre Simon Laplace

MIROC (hires)

Center for Climate System Research

MIROC (medres)

Center for Climate System Research

MPI ECHAM5

Max Planck Institute for Meteorology

MRI CGCM2

Meteorological Research Institute

NCAR CCSM3

National Center for Atmospheric Research

NCAR PCM1

National Center for Atmospheric Research

UKMO HadCM3

Met Office’s Hadley Centre for Climate Prediction

UKMO HadGEM1

Met Office’s Hadley Centre for Climate Prediction

Modificado de CONNOLLEY & BRACEGIRDLE (2007).
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Nos próximos capítulos serão descritas, em detalhes, as informações referentes aos
modelos climáticos utilizados no presente trabalho, bem como as análises realizadas a
partir dos resultados destes quatro modelos, a saber: CCSM3, HadCM3, GFDL-CM2.1 e
MIROC3.2(Hires).
É importante ressaltar que desde o primeiro relatório publicado pelo IPCC até o AR5,
o relatório mais recente, os modelos usados nas simulações numéricas apresentaram um
contínuo aumento de resolução espacial, horizontal e vertical, permitindo processamentos
mais eficientes e maior capacidade de armazenamento (FERRERO, 2009). O modelo do
GFDL, por exemplo, mudou de 4,5º x 7,5º no TAR para 2º x 2,25º no AR4 (VALVERDE &
MARENGO, 2010). O aumento na resolução espacial dos modelos empregados para as
simulações dos relatórios do IPCC, até o AR4, pode ser observado na figura 10.

Figura 10. Resolução espacial das diferentes gerações dos modelos climáticos utilizados
pelo IPCC, no primeiro (FAR), no segundo (SAR), no terceiro (TAR) e no quarto (AR4)
relatórios de avaliação.
Fonte: FERRERO (2009).

Apesar do aumento de resolução espacial dos modelos mais modernos, BARBOSA
& MARENGO (2008) ressaltam que os resultados gerados pelas simulações dos modelos
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usados no AR4, tais como freqüência e intensidade de alguns parâmetros indicativos de
mudanças climáticas, são distintos e algumas vezes divergentes, até mesmo para um
mesmo cenário simulado pelos diferentes modelos.
Baixa resolução espacial e a não representação de alguns processos físicos assim
como a simplificação de outros, em maior ou menor grau, em cada um dos modelos, são
alguns dos motivos para esta diferença entre os resultados dos modelos, de acordo com
BARBOSA & MARENGO (2008). E isso pode ser atribuído em parte ao nosso
desconhecimento a respeito de alguns destes processos e em parte à limitação dos
recursos computacionais (BARBOSA & MARENGO, 2008).
Considerando especificamente os componentes oceânicos dos modelos climáticos
do AR4, as resoluções das grades horizontais utilizadas são normalmente próximas à 1º de
latitude e de longitude, sendo que muitos modelos apresentam aumento de resolução da
grade nas proximidades do Equador, visando aumentar a habilidade de simular importantes
processos equatoriais (BADER et al., 2008). Além da resolução dos modelos, especial
atenção é dada à convergência dos meridianos nos pólos, de modo a evitar distorções na
grade (BADER et al., 2008). A grade do modelo oceânico do CCSM3, por exemplo, é
rotacionada de modo que seu pólo norte numérico (da grade numérica) esteja sobre o
continente, enquanto o GFDL-CM2.1 usam uma grade com 3 pólos (MURRAY, 1996), e
todos os pólos são também posicionados sobre o continente (BADER et al., 2008).
Outro parâmetro fundamental para caracterização dos modelos oceânicos é
relacionada ao tipo de discretização vertical utilizada. A maioria dos modelos do AR4,
incluindo os modelos oceânicos do GFDL-CM2.1, CCSM3 e HadCM3 utilizam coordenadas
verticais cartesianas Z (BRYAN, 1969; BRYAN & COX, 1967), ou seja, níveis verticais
posicionados em distâncias fixas abaixo da superfície. Esse tipo de coordenada é adequada
para locais pouco estratificados e/ou com forte mistura vertical, porém apresenta
dificuldades em representar com precisão o interior e o fundo dos oceanos por causa da
representação da topografia em forma de degraus (EZER et al., 2002).
Outros tipos de coordenadas verticais utilizadas nos modelos oceânicos inclui o uso
da densidade como coordenada vertical, ou coordenada isopicnal, adequada para
representar regiões estratificadas e estáveis, pois a densidade potencial é conservada
materialmente, definindo uma estrutura de camadas monotônica de fluido no oceano
(STEWART, 2003) e também a coordenada seguidora de terreno, particularmente
adequada em regiões com topografia de fundo variável e nas quais os processos de
interação com a camada-limite de fundo são importantes.
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Outros modelos, como o modelo oceânico do MIROC3.2(Hires), fazem o uso de
coordenadas híbridas, cujo esquema consiste na transição de coordenadas Z próximo à
superfície para camadas de densidade no oceano profundo (BADER et al., 2008), com a
vantagem de combinar diferentes coordenadas para simular de maneira otimizada regiões
costeiras e de oceano aberto.
No capítulo referente à metodologia do trabalho, serão detalhados os aspectos
referentes às resoluções espaciais verticais, na região de estudo, dos componentes
oceânicos de cada um dos modelos climáticos utilizados.
As parametrizações das misturas turbulentas próximas à superfície são também
importantes aspectos dos modelos oceânicos. Considerando que estes processos são
complexos e se desenvolvem em pequenas escalas, na ordem de centímetros, são
necessárias parametrizações para resolvê-los (BADER et al., 2008). O mesmo ocorre com
os processos de mistura vertical do oceano, que podem apresentar escalas que variam de
metros a quilômetros e contribuem com o conteúdo de calor do oceano e também com sua
estratificação, afetando os padrões de circulação em escalas de tempo de décadas ou
superiores (BADER et al., 2008).
Além disso, vórtices ocorrem no oceano em escala de poucos quilômetros (vórtices
de meso-escala) e desta forma não são resolvidos e seus efeitos sobre a circulação de
larga escala necessitam ser parametrizadas (KUHLBRODT et al., 2012). Nos modelos do
AR4 diferentes parametrizações da mistura causada pelos vórtices são utilizadas (BADER
et al., 2008). Praticamente todos os modelos utilizados no AR4 utilizam as parametrizações
de GENT & MCWILLIAMS (1990).
Outros aspectos que diferenciam os modelos oceânicos do AR4 são relacionados à
inclusão ou não dos processos de mistura causados pelas marés e a turbulência gerada
pelas interações com o fundo. Alguns modelos tratam o efeito da penetração da luz solar,
que é controlada pela distribuição de clorofila e pode afetar as temperaturas superficiais.
Além disso, vários modelos incluem a entrada de água doce pelos rios em suas simulações,
essencial para fechar o ciclo hidrológico e também para caracterizar a mistura local de
determinada região e também métodos que promovam a troca de água entre mares
isolados e o oceano, que normalmente é feito através de feições geográficas, canais ou
estreitos (BADER et al., 2008).
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3. CIRCULAÇÃO NO ATLÂNTICO SUL

O Oceano Atlântico Sul está compreendido entre as latitudes 70º W e 30º E e entre
as latitudes 0º N e 70º S. Em regiões subtropicais, a circulação oceânica de grande escala
em superfície é determinada por um giro anticiclônico, representado pela feição atmosférica
de grande escala conhecida como Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). Chamado de
Giro Subtropical do Atlântico Sul, é responsável pela maior parte da circulação de superfície
observada na Bacia do Atlântico Sul.
Considerando que a Corrente do Brasil, objeto de estudo do presente trabalho, faz
parte da circulação do oceano Atlântico Sul, neste capítulo serão descritos os principais
aspectos sobre a circulação atmosférica e oceânica em grande escala no Atlântico Sul,
buscando caracterizar o comportamento, tanto espacial como temporal, da Corrente do
Brasil.

3.1. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA

Dentre as principais feições atmosféricas que apresentam influência sobre a
plataforma continental sudeste brasileira, destacam-se a Zona de Convergência do Atlântico
Sul (ZCAS), sistemas frontais polares que alcançam a região e a Alta Subtropical do
Atlântico (ASAS).
A ASAS é o sistema atmosférico anticiclônico que caracteriza o fluxo de ventos em
baixos níveis sobre a bacia subtropical do Atlântico Sul e apresenta uma variabilidade
sazonal bem demarcada. Durante os meses de verão, o centro de alta pressão da ASAS
encontra-se aproximadamente em 32º S e 5º W, com a pressão média de 1021 hPa
(PETERSON & STRAMMA, 1991). Concomitantemente, ocorre a formação de um centro de
baixa pressão sobre o continente sulamericano. Para os meses de inverno o centro de alta
pressão intensifica-se ficando com pressão média de 1025 hPa, desloca-se para noroeste e
seu centro fica localizado em aproximadamente 27º S e 10º W, tornando-se mais alongado
na direção zonal.
Em médias latitudes, a ASAS geralmente traz ventos provenientes de sudestenordeste para a costa brasileira entre 15º S e 25º S e leva ventos provenientes de sudestenordeste para o largo entre 35º S e 40º S (CASTRO et al., 2009). As oscilações sazonais
apresentadas pela ASAS afetam diretamente a intensidade e a direção da tensão de
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cisalhamento do vento sobre a plataforma continental. Durante o verão, os ventos
predominantes sobre a região costeira situada entre 15º S e 35º S fluem principalmente do
leste-nordeste (CASTRO et al., 2009). Durante o inverno, por outro lado, o campo de ventos
provenientes de leste-nordeste, associada à ASAS, fica confinado entre as latitudes de 20º
S e 25º S, sendo a plataforma continental localizada ao sul de 25º S forçada por ventos
predominantes oriundos de oeste-sudoeste (CASTRO et al., 2009). Além disso, durante o
inverno, é observada a desintensificação na velocidade do vento, pois mesmo com o
aumento da pressão no centro da ASAS, não ocorrem centros de baixa pressão tão
intensos sobre o continente americano.

3.2. O GIRO SUBTROPICAL DO ATLÂNTICO SUL

O Giro Subtropical do Atlântico Sul (Fig. 11) é limitado pela Corrente do Atlântico Sul
(CAS), pela Corrente Sul Equatorial (CSE), pela Corrente de Benguela (CBe) e pela
Corrente do Brasil (CB), que é a corrente de contorno oeste (CCO) deste giro anticiclônico.
Além das correntes componentes do Giro Subtropical do Atlântico Sul, sua circulação é
bastante influenciada pela Corrente das Malvinas (CM), Corrente das Agulhas (CA) e pela
Corrente Circumpolar Antártica (CCA).
O Giro é caracterizado por um padrão complexo de circulação (SOUTELINO, 2008).
Ao se aproximar da margem continental brasileira, a CSE é forçada a se bifurcar e a
bifurcação da CSE (BiCSE) situa-se geograficamente em localidades diferentes em cada
nível de profundidade, causando a formação de diferentes CCOs (SOUTELINO, 2008).
De acordo com STRAMMA & ENGLAND (1999), a porção do oceano sobre a
margem continental brasileira pode ser dividida em quatro camadas principais. A camada de
superfície, nos primeiros 150m de coluna d'água, associada à Água Tropical (AT), massa
d'água caracterizada por temperaturas superiores à 20º C e salinidade acima de 36
(SILVEIRA et al., 2000). A picnoclina, entre 150 e 500 m, associada à Água Central do
Atlântico Sul (ACAS), caracterizada por temperaturas entre 6º C e 20º C e salinidade entre
34,6 e 36 (SILVEIRA et al., 2000). E a camada intermediária, entre 500 e 1000 m,
associada à Água Intermediária Antártica (AIA), caracterizada por temperaturas entre 3º C e
6º C e salinidade entre 34,2 e 34,6 (SILVEIRA et al., 2000).
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Figura 11. Esquema da circulação superficial do Atlântico Sul adaptado de PETERSON &
STRAMMA (1991).
Fonte: SILVEIRA (2010).

3.2.1. Corrente do Brasil

Segundo PETERSON & STRAMMA (1991), a CSE é dividida na literatura em três
ramos principais: o ramo norte (CSEn), o ramo central (CSEc) e o ramo sul (CSEs), que
será o único ramo abordado no presente trabalho. Na camada de superfície, este ramo
atinge a margem continental brasileira em torno de 15º S. Na picnoclina, atinge
aproximadamente em 20º S e na camada intermediária, em 25º S.
Em cada uma dessas camadas, há a bifurcação da CSEs em duas CCOs
(SOUTELINO, 2008), formando um complexo sistema de escoamento composto pela CB,
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que flui para sul, e pelas correntes que fluem pra norte: Corrente de Contorno Intermediária
(CCI), pela Sub-Corrente Norte do Brasil (SNB) e pela Corrente Norte do Brasil (CNB).
A latitude onde a BiCSEs ocorre, ou seja, onde a CB se origina, não é bem
conhecida, embora tenha sido demonstrado através de observações e modelagem
numérica que a SNB é originada a sul de 10º S (SILVA et al., 2009).
Fluindo para sul na camada de superfície, a CB é formada pela BiCSE em 15º S
(Fig. 12). Em 20º S recebe um aporte da BiCSE em nível picnoclínico, o que causa o
aumento de sua espessura vertical. Em 25º S, recebe um novo aporte da BiCSE em nível
intermediário. A CB continua a fluir para o sul, mas agora ocupando a camada de superfície,
a picnoclina e a camada intermediária.
Fluindo para norte, a CCI é originada a partir da BiCSE em nível intermediário em
25º S (Fig. 12). Em 20º S recebe o ramo norte da BiCSE em nível picnoclínico, passando a
ser denominada SNB. Em superfície (10º S), o ramo norte da BiCSE soma-se ao fluxo da
SNB, formando a CNB.
De acordo com STRAMMA & ENGLAND (1999), o limite inferior do Giro Subtropical
é a Água Circumpolar Superior (ACS), que juntamente com a Água Profunda do Atlântico
Norte (APAN) e a Água Circumpolar Inferior (ACI) compõem a camada profunda.
Entre 1500 e 3000 m, os movimentos da Água Profunda do Atlântico Norte (APAN),
caracterizada por temperaturas entre 3º C e 4º C e salinidade entre 34,6 e 35 (SILVEIRA et
al., 2000), se dão na forma de um escoamento organizado conhecido como Corrente de
Contorno Profunda (CCP), que flui para sul abaixo do sistema da BiCSE (Fig. 12). Dessa
forma, ao sul da BiCSE em nível intermediário, a coluna d'água entre a superfície e 3000 m
flui integralmente em direção ao pólo sul, conforme descrições de ZEMBRA (1991 apud
SOUTELINO, 2008) e SILVEIRA et al. (2000).
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Figura 12. Escoamento do sistema de correntes de contorno oeste.
Modificado de SOUTELINO (2008).

Ao longo de seu percurso, a CB desenvolve largos meandros de amplitude finita,
observados ao longo de 20º S e 28º S (FERNANDES et al., 2009). Nas proximidades do
Cabo de São Tomé (22º S) e Cabo Frio (23º S), meandros que são quase-estacionários e
aumentam de amplitude são ocasionalmente observados (GARFIELD, 1990 apud
FERNANDES et al., 2009). O meandramento da CB é caracterizado pela formação de
estruturas ciclônicas e anti-ciclônicas que, ocasionalmente, se fecham em vórtices. Os
vórtices formados podem se destacar da CB e rumar para porções interiores do Giro
Subtropical ou simplesmente serem reabsorvidos pela própria CB (GARFIELD, 1995 apud
GODÓI, 2005).
Os fatores dinâmicos que causariam o meandramento da CB foram especulados por
diversos autores. CAMPOS et al. (1995 apud GODÓI, 2005) sugeriram que, nas
proximidades de Cabo Frio, a ocorrência de meandros e vórtices estaria associada às
mudanças bruscas de orientação da costa e do gradiente da topografia de fundo. Segundo
o autor, ao norte de Cabo Frio, onde a plataforma é estreita e abrupta, a CB flui
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praticamente na direção nordeste-sudoeste, acompanhando a orientação da batimetria. A
sul de Cabo Frio, onde a plataforma é mais extensa e suave, a orientação muda para lesteoeste, o fluxo da CB tende a continuar, por inércia, para sul e atinge regiões mais
profundas, conduzindo a um estiramento da coluna d'água (GODÓI, 2005). Se a vorticidade
potencial necessita ser conservada, a CB deve, então, adquirir vorticidade relativa negativa,
ou seja, ciclônica, o que faz defletir para regiões mais rasas, em direção ao talude
continental (GODÓI, 2005). Espalhando-se por regiões sobre a plataforma continental,
devido à própria inércia, a CB necessita agora adquirir vorticidade relativa positiva, isto é,
anticilônica. A combinação desses efeitos, a sucessão de núcleos de vorticidade positiva
(anticiclones) e vorticidade negativa (ciclones) representam a manifestação de uma onda de
Rossby (Fig. 13).
O que faz com que a parcela de água volte à sua posição original é a conservação
de vorticidade potencial, o mecanismo restaurador da onda de Rossby. Este processo
permitirá, portanto, que o escoamento da frente térmica da CB se ajuste em torno da quebra
da plataforma continental e talude continental superior, ao longo de seu percurso para
sudoeste (GODÓI, 2005).

Figura 13. Interpretação gráfica da hipótese de CAMPOS et al. (1995) apresentada por
SCHMIDT (2004), com uma corrente de contorno oeste num oceano semi-infinito
zonalmente, onde q é a vorticidade potencial.
Fonte: GODÓI (2005).
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Em relação ao crescimento dos meandros, SILVEIRA et al. (2008 apud
FERNANDES et al., 2009) apontou a instabilidade baroclínica como o mecanismo
responsável pelo crescimento do meandro. Estes autores atribuíram um papel dinâmico
para a CCI na formação de meandros da CB, através do cisalhamento vertical entre as duas
correntes. Os resultados do modelo usado demonstraram que as ondas de vorticidade mais
instáveis são quase-estacionárias, enquanto aqueles que crescem mais lentamente
propagam tanto para regiões mais rasas ou mais profundas, dependendo do comprimento
de onda (SILVEIRA et al., 2008 apud FERNANDES et al., 2009).
Nos modelos climáticos de baixa resolução utilizados nos estudos do AR4 do IPCC,
esse tipo de feição oceanográfica não é capturada, ou representada, já que vórtices e
meandros, detectados na região do talude, próximo à Cabo Frio e Cabo de São Tomé,
apresentam dimensões na ordem de 100 a 400 Km de diâmetro. Assim, essa parcela de
energia é filtrada pela resolução espacial e temporal dos modelos.
Influenciada pelo sistema de ventos dominante e pela rotação da Terra, a CB tende
a defletir para leste e à medida que a corrente flui para sul, essa tendência é acentuada,
sendo que próximo de 35º S e 38º S, a sua componente na direção leste se torna mais
marcante (SOUZA, 2000). Nestas latitudes, forma a confluência com a Corrente das
Malvinas. Após a confluência, segundo PETERSON & STRAMMA (1991), a CB separa-se
em dois segmentos. Um deles retorna para norte, formando uma célula de recirculação,
enquanto o outro flui para sul e retorna para NE em 45º S. O segundo braço é chamado de
CB de retorno e forma, a leste de 45º W, a Corrente do Atlântico Sul (PETERSON &
STRAMMA, 1991).
A maior parte do conhecimento sobre a CB é proveniente de cálculos
computacionais geostróficos feitos a partir de conjunto de dados obtidos por poucos
cruzeiros hidrográficos (REID et al., 1977; PETERSON & STRAMMA, 1991) e pouquíssimas
medições diretas de corrente (EVANS & SIGNORINI, 1985; SCHAEFER & KRAUSS, 1995;
MULLER et al., 1998; DA SILVEIRA et al., 2008). MULLER et al., 1998, segundo VIANNA &
MENEZES (2011), apresentam a mais longa série temporal de dados no domínio da CB,
correspondendo a 1 e 2 anos de dados. Abaixo da camada de Ekman, os autores
reportaram velocidades médias de 8,5 cm.s-1 em 20º S em 100 m de profundidade, em 24º
S velocidades médias de 14,9 cm.s-1 em 173 m de profundidade e 13,8 cm.s-1 em 100 m,
alcançando velocidades máximas da ordem de 34,3 cm.s-1 em 28º S em 100 m.

33

3.2.1.1. Transporte de Volume e Calor

Segundo GARZOLI & BARINGER (2007), para entender e prever a variabilidade
climática de uma região ou feição é necessário o entendimento sobre seus mecanismos e
vias de transporte de volume e de calor.
Estudos relevantes sobre as características oceanográficas da CB, especialmente
relacionados à estimativa de transporte de volume da CB, incluem EVANS et al. (1983),
EVANS & SIGNORINI (1985), STRAMMA (1989), STRAMMA et al. (1990), CAMPOS et al.
(1995) e MÜLLER et al. (1998).
O transporte de volume da CB é relativamente fraco quando comparado com outras
correntes fortes, como as Corrente do Golfo e de Kuroshio (LORENZZETTI et al., 2009). A
primeira explicação para a relativa pequena intensidade do transporte foi dada por
STOMMEL (1965 apud LORENZZETTI et al., 2009). Separando a circulação oceânica em
componentes forçada pelo vento e termohalina, STOMMEL (op. cit.) sugeriu que o pequeno
transporte da CB estaria associado à possibilidade da componente termohalina ter sentido
oposto daquela gerada pelo vento no Atlântico Sul, ao contrário das outras correntes, nas
quais estas componentes se somariam. Um esquema ilustrando esta explanação é
apresentado na figura 14.
PETERSON & STRAMMA (1991), ressaltam que outro fator para o pequeno
transporte de volume apresentado pela Corrente do Brasil é que a maior parte da água
transportada em direção ao Brasil pela Corrente Sul Equatorial alimenta a Corrente Norte do
Brasil, e apenas aproximadamente 4 Sv (1 Sv = 106 m3s-1) se direciona para sul,
alimentando a Corrente do Brasil. Sendo assim, a maior parte do transporte é perdido para
o Hemisfério Norte e para as contracorrentes equatoriais (PETERSON & STRAMMA, 1991),
O transporte da CB varia com a latitude; ao longo de seu percurso, a CB se torna
mais profunda e com transporte maior em direção Sul (MÜLLER et al., 1998), alcançando
valores tão altos como 30 Sv, a maioria deles tipicamente confinados em profundidades
menores que 1000 m (GARZOLI, 1993 apud GARZOLI & BARINGER, 2007). Segundo
PETERSON & STRAMMA (1991), ao norte de 25º S a CB é uma corrente fraca, com um
transporte estimado menor que 11 Sv. Ao sul de 25º S, o transporte da CB aumenta a uma
taxa de 5% por 100 Km (GORDON & GREENGOVE, 1986 apud MATANO et al., 1993). Ao
sul de aproximadamente 30º S, o aumento do transporte parece estar relacionado à
presença da célula de recirculação anticiclônica (OLSON et al., 1988 apud MATANO et al.,
1993), que apresenta transporte geostrófico de aproximadamente 7,5 Sv nos primeiros 800
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m (STRAMMA, 1989), fazendo com que o transporte da Corrente do Brasil próximo à 33º S
seja de aproximadamente 18 Sv (PETERSON & STRAMMA, 1991).
Dados mais recentes apresentados por ROCHA et al. (2014) também constataram
essa variação do transporte da CB ao longo de seu percurso através da análise combinada
de observações hidrográficas quase-sinóticas e séries temporais de correntógrafos. Os
autores verificaram o espessamento vertical da CB, que ocupa os 350 m superiores da
coluna d’água em 22,7º S e atinge os 800 m em 27,9º S. Os autores atribuem a maior parte
do espessamento observado entre 22,5º S 27,9º S à Bifurcação da CSE em profundidades
intermediárias, que acrescenta a AIA ao fluxo da CB. Os autores também estimaram um
aumento do transporte de volume de cerca de 4,3 Sv (cerca de 70%) entre 25,5º S e 27,9º
S, onde o transportes estimados foram, respectivamente, 5,73 Sv e 10,02 Sv. Em 22,7º S o
transporte estimado foi de 4,87 Sv e em 24,15º S cerca de 7,02 Sv.

Figura 14. Diagrama esquemático da possível explicação da diferença nos transportes de
volume da Corrente do Golfo e da Corrente do Brasil.
Fonte: SILVEIRA et al. (2000).

A maioria das estimativas de transporte de volume da CB foram feitas na plataforma
continental e ao largo do Rio de Janeiro, próximo a Cabo Frio, e na Confluência BrasilMalvinas e grande parte dos resultados provém cálculos geostróficos a partir de dados
coletados em cruzeiros hidrográficos (SILVEIRA, 2007).
A tabela III sumariza alguns dados encontrados na literatura sobre transporte de
volume e velocidade máxima da CB entre as latitudes 10º S e 43º S. É observado que os
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valores de transporte na faixa de latitude considerada variam entre cerca de 1,0 Sv e 23 Sv
e os de velocidade máxima entre 0,1 m s-1 e 0,8 m s-1.

Tabela III. Estimativas para o transporte de volume geostrófico da CB entre 10º S e 43º S. O
símbolo * indica transporte incluindo as contribuições das águas intermediária e profunda.
Latitude

Profundidade de
Referência (m)

Transporte
(Sv)

Velocidade
-1
Máxima (ms )

Referência Bibliográfica

10º 5'

380-500

1,0

0,191

Stramma et al. (1990)

12º 15'

410-500

2,2

0,737

Stramma et al. (1990)

9º - 13º

390-510

4,1

0,308

Stramma et al. (1990)

13º - 14º

480-520

2,1

0,05

Stramma et al. (1990)

15º

470-530

6,0

0,16

Stramma et al. (1990)

15º 45'

470-560

3,8

0,11

Stramma et al. (1990)

16º 6'

490-580

5,6

0,272

Stramma et al. (1990)

16º - 18º

510-580

0,8

0,059

Stramma et al. (1990)

19º

560-670

3,7

0,612

Stramma et al. (1990)

19º

500

5,5

0,72

Miranda e Castro (1982)

19º

500

5,3

0,50

Evans et al. (1983)

19º 25'

470-640

5,7

0,188

Stramma et al. (1990)

19º 30'

480-560

1,0

0,108

Stramma et al. (1990)

20º 15'

570-630

1,9

0,187

Stramma et al. (1990)

20º 28'

500

3,8

0,52

Evans et al. (1983)

20º 28'

1000

6,8

0,52

Evans et al. (1983)

20º 3'

590-630

1,6

0,239

Stramma et al. (1990)

21º 40'

500

4,4

0,61

Evans et al. (1983)

22º

400

5,5±2,6

-

Lima (1997)

23º

400

11

0,50

Evans e Signorini (1985)

23º

600

10,2

-

Stramma (1989)

23º

1300

11

-

Stramma (1989)

24º

500

4,1

0,31

Evans et al. (1983)

24º

1000

7,8

0,31

Evans et al. (1983)

24º

600

9,4

-

Stramma (1989)

24º

1300

10,0

-

Stramma (1989)

25º

750

7,5

0,6

Gonçalves (1993)

25º

750

7,3

0,6-0,7

Campos et al. (1995)

25º

900

8,8

0,6-0,7

Campos et al. (1995)

25º

730

8,8

0,50

Piterskih (1999)

25º

730

10,1

0,50

Piterskih (1999)

28º

670

16,2

0,447

Müller et al. (1998)

31º

730

16,7

0,45

Piterskih (1999)

31º

730

17,3

0,45

Piterskih (1999)

32º

1600

19,2

-

Stramma (1989)

36

33º

1600

12,2

-

37º

3000

76,0*

-

McCartney e Zembra (1988)

38º

1400

19,0

-

Gordon e Greengrove (1986)

38º

1500

21,5

-

Gordon (1989)

42º

800

18,0

-

Schemainda (1980)

43º

1500

22,5

-

Gordon (1989)

Stramma (1989)

Modificado de PETERSON & STRAMMA (1991) e SOUZA (2000).

Numerosos estudos têm sido realizados para o cálculo do transporte de calor no
oceano global, seja através de observações diretas, modelos inversos ou modelos
numéricos (GARZOLI & BARINGER, 2007), porém estimativas de transporte de calor para a
Corrente do Brasil ainda não são encontrados na literatura. Considerando estudos em
escalas do Atlântico Sul, na faixa de 30º à 33º S, as estimativas de fluxo de calor variam de
baixos valores para sul de cerca de 0,23 PW (PW = 1015 W), até 1 PW para norte
(GARZOLI & BARINGER, 2007; GARZOLI et al., 2013). Grande variabilidade no transporte
de calor pode ser uma característica da circulação do Atlântico Sul devido, em parte, à
grande variabilidade das correntes de contorno, já que ambas as margens são
caracterizadas como regiões altamente energéticas e variáveis (GARZOLI & BARINGER,
2007).
Para estudar a variabilidade do transporte de calor meridional no Atlântico Sul,
GARZOLI & BARINGER (2007) analisaram dados de temperatura coletados em 14 seções
posicionadas entre Buenos Aires (Argentina) e a Cidade do Cabo (África do Sul) entre os
anos de 2002 e 2006 (Fig. 15). O transporte de calor meridional total e as contribuições
geostróficas e de Ekman para o transporte total são apresentadas na tabela IV, bem como o
transporte de volume integrado para o fluxo para sul da Corrente do Brasil e o fluxo para
norte a leste da elevação oceânica (ridge) Walvis (aproximadamente em 3º E em 35º S),
indicativo do fluxo no mesmo sentido da Corrente de Benguela.

37

Figura 15. Localização das 14 seções de onde foram obtidos dados de temperatura através
de perfilagens com XBT entre os anos de 2002 e 2006. As datas indicam quando as
medições foram iniciadas em cada seção.
Fonte: GARZOLI & BARINGER (2007).

O valor médio para o transporte de volume associado à Corrente do Brasil, integrado
da superfície a 800 m de profundidade, é 19 Sv, com desvio padrão de ± 4Sv. Em
aproximadamente 33º S, o transporte total, que inclui a célula de recirculação até 1400 m, é
aproximadamente 18 Sv, e alcança valores entre 19 e 22 Sv em aproximadamente 38º S,
na confluência Brasil-Malvinas (GARZOLI & BARINGER, 2007). Os valores obtidos para o
transporte de calor meridional total variaram entre 0,40 e 0,81 PW, com valor médio de 0,54
PW e desvio padrão de 0,11 PW (GARZOLI & BARINGER, 2007). Os autores constataram
que o transporte de calor total exibe uma significativa variabilidade interanual e pequena
variabilidade sazonal.
ASSAD et al. (2009) estimou, através de modelagem numérica, o transporte de calor
em três seções posicionadas no Atlântico Sul: uma seção localizada na Passagem de
Drake, uma seção posicionada em 32º S e outra seção posicionada na passagem oceânica
entre o continente africano e a Antártica. O autor pôde observar que o transporte de calor
meridional integrado até o fundo oceânico para a seção zonal em 32º S, apresenta sentido
norte ao longo de todo o ciclo sazonal, refletindo um comportamento peculiar à bacia do
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Atlântico Sul de exportar calor para o Atlântico Norte. De acordo com ASSAD et al.(2009), o
transporte de calor médio para esta seção foi de 0,60 PW (± 0,02), sendo que foi observada
uma intensificação do transporte de calor nos meses de Junho, Julho e Setembro nesta
seção (Fig. 16).
Tabela IV. Transporte estimado para cada seção, onde ―Date‖ é a data quando as medições
foram iniciadas, ―Ekman‖ é o fluxo de calor de Ekman, ―Geostrophic‖ é o componente
geostrófico do transporte de calor e ―Total‖ é o valor final obtido para o transporte de calor.

Fonte: GARZOLI & BARINGER (2007).

Figura 16. Série temporal de transporte advectivo meridional de calor (em PW) para uma
seção em 32º S ao longo de todo Atlântico Sul.
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Fonte: ASSAD (2006).

Através de dados de XBT coletados ao longo de um transecto posicionado em 35º S
por 4 anos (entre 2002 e 2011), GARZOLI et al. (2013) não apenas confirmou o aumento
do transporte de volume da CB em direção ao sul, encontrando valores médios de -8,6 ± 4,1
Sv em 24º S e -19,4 ± 4,3 Sv em 35º S, como também encontrou alta correlação entre os
transportes de volume e de calor (integrados desde a superfície até 800 m) da CB em 35º
S. De acordo com seus resultados, um aumento do transporte de volume de 1 Sv resulta
num aumento de transporte de calor de 0,06 ± 0,01 PW na CB.

3.3. VARIABILIDADE DO ATLÂNTICO SUL E DA CORRENTE DO BRASIL
A circulação oceânica global promove a troca de massas d’água entre as bacias
oceânicas de todo o planeta, influenciando a distribuição de propriedades físico-químicas
dos oceanos e o clima (WITTER e GORDON, 1999). Essa troca ocorre através das
conexões interoceânicas, que permitem que os regimes termohalinos de oceanos vizinhos
interajam em diferentes escalas de tempo, desde altas frequências associadas a atividades
de mesoescala, até baixas frequências associadas a fenômenos climáticos (WITTER e
GORDON, 1999).
O espectro de freqüências dos processos oceânicos e atmosféricos sobre o Oceano
Atlântico é amplo, englobando a variabilidade anual, interanual e interdecadal. O regime do
Atlântico Sudoeste em várias escalas de variabilidade no tempo têm sido objeto de estudo
de diversas investigações, tais como STRAMMA & SCOTT (1999), STRAMMA et al. (2005)
e SCHOTT et al. (2005), porém poucos trabalhos na literatura tratam especificamente sobre
a variabilidade interanual da Corrente do Brasil.

3.3.1. Variabilidade Sazonal

Segundo STRAMMA & SCHOTT (1999), a maior parte da variabilidade nas
correntes do Atlântico tropical é influenciada pela sazonalidade em grande escala do regime
de ventos Alísios e da latitude da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).
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Sazonalmente, a ZCIT migra em direção norte e sul, provocando mudanças na
distribuição de parâmetros do oceano superior e na circulação oceânica (STRAMMA et al.,
2005). Com isso, as correntes de superfície respondem a esta sazonalidade associada à
variação do campo de vento e na migração da ZCIT. Com a ZCIT se deslocando em direção
norte da primavera até o verão, as correntes zonais como a Corrente Norte Equatorial
também se deslocam para norte.
WITTER & GORDON (1999) apontam que o giro do Atlântico Sul é fortemente
influenciado por conexões interoceânicas, que desempenham um importante papel na
circulação termohalina. Trocas interoceânicas permitem que os regimes termohalinos dos
oceanos vizinhos interajam em uma variedade de escalas de tempo, desde altas
frequências associadas com feições de mesoescala, até freqüências sazonais, decadais e
freqüências mais baixas. Dessa forma, processos atmosféricos e oceânicos de outras
bacias podem induzir a variabilidade nas correntes, que por sua vez podem induzir
mudanças em todo o giro do Atlântico Sul (WITTER & GORDON, 1999).
Diante das observações de que a latitude onde ocorre a confluência entre as
correntes do Brasil e das Malvinas varia sazonalmente, estando mais ao norte durante o
inverno austral (julho a setembro) do que durante o verão austral (janeiro a março),
PETERSON & STRAMMA (1991) relacionaram a sazonalidade na posição da confluência
Brasil-Malvinas à sazonalidade na mudança do regime de ventos e a mudança meridional
sazonal do Giro Subtropical.
MATANO et al. (1993) investigaram a hipótese de que esta oscilação estivesse
relacionada à variação sazonal no transporte de massa de cada uma das correntes. Através
da modelagem numérica e de dados altimétricos puderam constatar que durante o verão
austral, há um aumento no transporte de massa da CB ao mesmo tempo em que há uma
diminuição do transporte da Corrente das Malvinas, o que causa um deslocamento da
posição da confluência Brasil/Malvinas mais para sul. A situação oposta no inverno, com
diminuição do transporte da CB e aumento do transporte da corrente das Malvinas, produz
a mudança da posição da confluência em direção ao norte.
Para chegar a esta conclusão, MATANO et al. (1993) tiveram que investigar o efeito
das mudanças da tensão de cisalhamento do vento sobre o transporte de massa da CB,
através de um modelo barotrópico com domínio entre 25º S e 55º S e de 70º W e 15º E. Os
autores concluíram que a circulação na faixa de latitude entre 35º S e 45º S é altamente
correlacionada com o rotacional da tensão de cisalhamento do vento, que causa uma
sazonalidade bem definida, gerando valores positivos de transporte de massa pela CB
41

durante o verão austral e valores negativos durante o outono e inverno austral, conforme
representado para a latitude de 40º S na figura 17.

Figura 17. Transporte de massa da Corrente do Brasil (linha sólida) e média sazonal do
rotacional da tensão de cisalhamento do vento (linha pontilhada) em 40º S.
Fonte: MATANO et al. (1993).

Outro ponto de vista sobre a variabilidade sazonal da posição da Confluência entre
as Correntes do Brasil e das Malvinas é apresentado por GAN et al. (1998), que demonstra
que os ciclos sazonais de transporte da Corrente Circumpolar Antártica (CCA) são os
fatores mais importantes na separação da CB nesta região e que os efeitos do arrasto do
vento e dos fluxos de calor são relativamente pequenos. O autor sugere esta relação, uma
vez que intensidade da CM está relacionada com a intensidade da CCA no Estreito, ou
Passagem, de Drake e, por conseguinte, com o posicionamento da Confluência (GAN et al.,
1998; CANDELLA, 2007).
Mudanças na circulação e no padrão de TSM do Oceano Atlântico Sul foram
observados em escalas sazonais a multidecadais. Essas variabilidades são fortemente
determinadas pela interação entre os fluxos contrários da Corrente do Brasil e a Corrente de
Malvinas (WAINER et al., 2000 apud WAINER & VENEGAS, 2002), que por sua vez são
afetados pela variabilidade do campo de vento e de outros parâmetros atmosféricos. Na
confluência entre essas duas correntes, as águas quentes e salinas que fluem em direção
sul da CB encontram as águas mais frias e menos salinas que fluem em direção ao norte da
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Corrente das Malvinas. Essa zona de confluência migra para norte e para sul ao longo da
plataforma continental em escala de tempo sazonais (WAINER et al., 2000 apud WAINER &
VENEGAS, 2002) e possivelmente escala de tempo mais longas (WAINER & VENEGAS,
2002). Essas mudanças, por sua vez, impactam a atmosfera com prováveis efeitos sobre a
ciclogênese e sobre a distribuição regional de chuvas (WAINER & VENEGAS, 2002).
Mais recentemente, trabalho publicado por VELEDA et al. (2011) apresenta
resultados da simulação, através do modelo ROMS, da circulação e da estrutura
termohalina da área do oceano Atlântico compreendida entre 5º S - 25º S e 20º W - 47º W.
Os resultados confirmam a migração sazonal da bifurcação da CSEs na plataforma
brasileira. Em 100 m de profundidade (Fig. 18), entre abril, maio e junho, a bifurcação
ocorre entre 13º S e 15º S. Já em outubro, novembro e dezembro, ocorre aproximadamente
em 12º S. Os autores constataram inclusive que essa variabilidade interanual coincide com
a sazonalidade da Sub-Corrente Norte do Brasil (SNB), com mínimo transporte (19,1 Sv)
em novembro e máximo (29,8 Sv) em Julho, em 11º S, obtida através da análise por EOF
de dados coletados em linhas de fundeio nesta posição.
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Figura 18. Média mensal do campos de correntes horizontais a 100 m de profundidade
obtidos do último ano da simulação numérica (10º ano).
Fonte: VELEDA et al. (2011).

SILVA et al. (2009), utilizando o modelo numérico Regional Ocean Modeling System
(ROMS), avaliaram a variabilidade sazonal do sistema CSEs/SNB/CB entre os anos de
2005 e 2007, e dessa forma também constataram o comportamento sazonal da CB, com o
enfraquecimento do transporte da corrente durante os meses maio, junho e julho e o com o
aumento do transporte da CB durante os meses outubro, novembro e dezembro.
ASSAD et al. (2010), investigando a variabilidade temporal na região da Confluência
Brasil-Malvinas através da implementação do MOM 4.0, também reproduziram importantes
aspectos sazonais da circulação do Atlântico Sul, observando o aumento transporte de
volume da CB durante os meses de verão e uma diminuição do transporte durante os
44

meses de inverno austral. Segundo os autores, este comportamento é uma resposta do
fortalecimento da circulação em baixos níveis da atmosfera associada ao giro anticiclônico
subtropical atmosférico: durante o verão austral, esta feição se aproxima da costa sulamericana e se fortalece, quando os ventos de leste e nordeste prevalecem entre as
latitudes 15º S e 35º S. Durante o inverno austral, abaixo de 25º S, os ventos oeste e
sudoeste prevalecem mais próximo da costa.

3.3.2. Variabilidade Interanual à Interdecadal

SILVA et al. (2009) também descreveram a variablidade interanual do sistema
CSEs/SNB/CB. Entre 2005 e 2007, o sistema SNB se fortalece em torno de maio de 2006 e
maio de 2007, ou seja, quando a bifurcação CSE atinge sua posição mais ao sul, ao mesmo
tempo em que o transporte da CB está diminuindo até março de 2006, quando seu
transporte é praticamente nulo. Por outro lado, os máximos transportes da CB são
verificados em janeiro de 2006, bem como em janeiro de 2007 e março de 2007, logo após
esse período em que bifurcação CSEs atinge as menores latitudes, com um fluxo mínimo
para o norte da SNB em dezembro de 2005 e outubro /dezembro de 2006 (Fig. 19).

Figura 19. Variabilidade interanual do transporte da Sub-Corrente Norte do Brasil (NBUC)
em 8º S (da superfície até 400 m) e do transporte da Corrente do Brasil (BC) em 19º S (da
superfície até 400 m), obtida a partir de simulações com ROMS no período de setembro de
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2005 a Julho de 2007. Valores positivos (negativos), linha preta (cinza), correspondem ao
transporte em direção norte (sul) da NBUC (BC).
Fonte: SILVA et al. (2009).

LUMPKIN & GARZOLI (2011), investigando a variabilidade interanual a interdecadal
na circulação de superfície do Atlântico sudoeste, especialmente na região da confluência
Brasil-Malvinas, constataram que acima de 30 m de profundidade, o transporte de superfície
associado à Corrente do Brasil sofre variabilidade sazonal e interanual na série de dados
analisados (de 1993 a 2007). Entretanto, não foram observadas tendências à variabilidade
de longo prazo na CB, por exemplo, multidecadais, que só foram observadas na região da
confluência Brasil-Malvinas (Fig. 20). LUMPKIN & GARZOLI (2011) ressaltam que a análise
feita na pesquisa não detecta mudanças ou a variabilidade em sub-superfície das correntes.
E as mudanças em sub-superfície podem ser particularmente importantes para a CB, que
por ser mais estratificada que a Corrente das Malvinas deve ter uma variabilidade do
transporte em sub-superfície significativa (LUMPKIN & GARZOLI, 2011).

Figura 20. Série temporal do transporte em superfície (acima de 30 m) da Corrente do Brasil
em a) 32º S, b) 34º S (na localização média da Confluência Brasil-Malvinas), c) 38,6º S e d)
na Corrente das Malvinas em 45º S. Valores positivos indicam transporte para norte.
Fonte: LUMPKIN & GARZOLI (2011).
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Além da variabilidade sazonal, uma variabilidade interanual significativa no
transporte da CB e na posição da confluência Brasil-Malvinas tem sido observada
(GARZOLI, 1993 apud GARZOLI & BARINGER, 2007). Ao contrário da variabilidade
sazonal, que é controlada pelo ciclo sazonal do rotacional da tensão de cisalhamento do
vento no Atlântico sul subtropical (MATANO et al., 1993), a variabilidade interanual é
forçada por um campo de vento anômalo ao sul da região da confluência (GARZOLI &
GIULIVI, 1994 apud GARZOLI & BARINGER, 2007).
Visando identificar o tipo de variabilidade predominante no Atlântico Sul, WAINER &
VENEGAS (2002) realizaram análises, através do Multi-Taper Method (MTM) e do Singular
Spectrum Analysis (SSA), de dados oceanográficos gerados pelo NCAR Climate System
Model. Através das técnicas de MTM e SSA, pode ser observada a existência de ciclos
multidecadais de 25 a 30 anos nos dados de temperatura na superfície do mar, pressão ao
nível do mar e transporte barotrópico oceânico gerados pela simulação do modelo climático
Community Climate System Model (CCSM) na região do Atlântico Sul (WAINER &
VENEGAS, 2002).
Os

autores

sugerem

que

a

variabilidade

multidecadal

encontrada

seria

predominantemente impulsionada por fatores atmosféricos e não pelo acoplamento
atmosfera-oceano. O mecanismo proposto para esta variabilidade multidecadal envolve
mudanças na intensidade de ventos de oeste, associados com a variabilidade na extensão
a sul do anticiclone subtropical, que impulsionaria mudanças no transporte de massa do
oceano, resultando na variabilidade da intensidade da Corrente das Malvinas e na posição
da zona de confluência Brasil-Malvinas. Advecção anômala das águas frias em direção ao
norte (águas quentes ao sul), devido ao enfraquecimento (fortalecimento) da Corrente das
Malvinas, seria responsável pelas anomalias negativas de TSM na região subtropical do
Atlântico Sul ocidental (WAINER & VENEGAS, 2002).
VENEGAS et al. (1997)

determinaram a variabilidade climática da região do

Atlântico Sul através de 40 anos (1953-1992) de dados mensais de temperatura na
superfície do mar e pressão ao nível médio do mar através dos métodos de Funções
Ortogonais Empíricas (EOF) e Decomposição em Valores Singulares (SVD). Concluíram
que o acoplamento oceano-atmosfera é mais forte durante o verão austral. O primeiro modo
da análise representa uma oscilação período de 14 -16 anos na força do anticiclone
subtropical, acompanhado por flutuações de estrutura do dipolo norte-sul de TSM. Este
resultado pode ser temporal e espacialmente correlacionado com o fenômeno El Niño
Oscilação-Sul (VENEGAS et al., 1997).
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VENEGAS et al. (1997) ressaltam que, em trabalhos sobre variabilidade no
hemisfério norte, geralmente é aceito que a variabilidade interanual é impulsionada
principalmente pela atmosfera, enquanto a variabilidade interdecadal ou em escala de
tempo maior está associada principalmente com as mudanças no oceano (DESER &
BLACKMON, 1993 apud VENEGAS et al. (1997); KUSHNIR, 1994 apud VENEGAS et al.,
1997). No entanto, os resultados do estudo de VENEGAS et al. (1997) sugerem que a
forçante atmosférica no Oceano Atlântico, em escalas de tempo interdecadais, pode ser
mais importante.
Semelhantemente ao trabalho de VENEGAS et al. (1997), STERL & HAZELEGER
(2003) descrevem os principais mecanismos envolvidos na variabilidade da TSM no Oceano
Atlântico Sul, sugerindo o padrão acoplado entre a TSM e a pressão ao nível do mar como
principal modo de oscilação. Esse acoplamento consiste em um padrão de TSM com fortes
gradientes de nordeste para sudoeste e um monopolo da pressão ao nível do mar centrado
em 15º W e 45º S. Os ventos anômalos gerados pelo monopolo de pressão ao nível do mar
são os responsáveis por esse padrão de TSM, que é modulado por meio de anomalias no
fluxo de calor latente e aprofundamento da camada de mistura. Assim, STERL &
HAZELEGER (2003) sugerem que a variabilidade acoplada no Atlântico Sul consiste em
anomalias na circulação atmosférica que induzem anomalias na TSM, que ocorrem através
dos fluxos anômalos de calor latente e do aprofundamento da camada de mistura induzido
pelo vento. HAARSMA et al. (2005) identificaram padrão semelhante e atribuíram a
variabilidade da TSM à troca de fluxos de calor turbulento, transporte de Ekman e à mistura
induzida pelo vento.
A intensidade do transporte do Giro Subtropical do Atlântico Sul também é afetada
pelo padrão acoplado entre a TSM e a pressão ao nível do mar. WITTER & GORDON
(1999) descreveu 2 modos predominantes de variabilidade interanual do Giro Subtropical do
Atlântico Sul e da circulação regional próxima às bordas leste e oeste do Oceano Atlântico
Sul. O primeiro modo da variabilidade interanual é associado à variação zonal da posição
do giro subtropical, relacionada ao padrão de ventos locais. Essa variação coincide com a
variação da energia associada ao corredor de vórtices das Agulhas, sugerindo que o
aumento de salinidade e vorticidade para o Giro por meio dos vórtices das Agulhas é
parcialmente controlado pelas variações interanuais do vento que força a circulação de
larga escala. O segundo modo foi relacionado à variabilidade interanual da posição
meridional da Confluência Brasil Malvinas, influenciada pela energia dos vórtices da CB.
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VIANNA & MENEZES (2011) estudaram a estrutura e a variabilidade das camadas
superiores do Giro Subtropical do Atlântico Sul através de dados de altura do nível do mar,
topografia dinâmica média (MDT), temperatura de superfície e duas séries temporais de
marés. Os autores observaram, através de dados altimétricos de altura do nível do mar
entre 1994 e 2006, uma lenta migração do giro para sul e crescimento em amplitude ou
alargamento, com fortes variações interanuais, especialmente na banda de 1,2 a 3 anos,
que explica aproximadamente 50% da variabilidade interanual, seguido da banda de 3 a 5
anos, concordando com estudos anteriores (WITTER e GORDON, 1999; GARNIER et al.,
2003; GRODSKY & CARTON, 2006) que mostram que o Oceano Atlântico Sul possui uma
forte variabilidade interanual. Segundo VIANNA & MENEZES (2011) não foram observados
sinais significativos na banda decadal, mas descreveram a possibilidade dos dados de nível
do mar utilizados apresentarem uma oscilação com período de 22 anos, ou seja, uma
banda bidecadal. Os autores sugeriram que essa oscilação bidecadal observada nos dados
de nível do mar do Atlântico Sul poderia estar sinalizando uma possível conexão às
mudanças da Célula de Revolvimento do Atlântico Norte ou North Atlantic Meridional
Overturning Circulation (MOC) ocorridas nas últimas décadas no Atlântico Norte, já que
escalas dominantes na banda bidecadal observadas em algumas variáveis oceanográficas
do Atlântico Norte são atribuídas à propagação de perturbações de densidade internas em
direção oeste que são relacionadas à variabilidade do MOC.
A variabilidade espaço-temporal dos processos oceânicos pode estar associada a
fenômenos locais à região, tais como apresentados anteriormente, ou de origem remota
(ASSAD, 2006). Estudos mostram que eventos de El Niño (fase positiva do El Niño –
Oscilação Sul - ENSO) e La Niña (fase negativa do ENSO) promovem alterações anômalas
na atmosfera e na temperatura da superfície do Atlântico tropical (NOBRE & SHUKLA, 1996
apud GHERARDI et al., 2010), provavelmente afetando o sistema de correntes do Giro
Subtropical do Atlântico Sul. Os mecanismos de teleconexão atmosférica são um dos
responsáveis pela resposta do Atlântico Tropical à variabilidade climática relacionada ao
ENSO e incluem o trem de ondas Rossby na troposfera superior se estendendo desde o
Pacífico Equatorial Leste até o Atlântico Tropical Norte e o deslocamento leste-oeste da
circulação de Walker durante anos de El Niño (HASTENRATH, 1976 apud GHERARDI et
al., 2010; KAYANO et al.,1988 apud GHERARDI et al., 2010).
Através de evidências que o ENSO influenciava a evolução de anomalias de TSM
em regiões distantes do Pacífico Equatorial, onde estão centradas as interações entre
oceano e atmosfera associadas ao ENSO, ALEXANDER et al. (2002) propôs a teoria sobre
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a ―ponte atmosférica‖, cuja esquematização é apresentada na figura 21. As ―pontes
atmosféricas‖ ocorreriam através de mudanças nas células de Hadley e Walker, nas ondas
de Rossby e nas interações entre fluxos quase-estacionários e as trajetórias das
tempestades (ALEXANDER et al., 2002). De acordo com o autor, as teleconexões
atmosféricas de grande escala associadas ao ENSO alteram a temperatura do ar próximo à
superfície do mar, a umidade e o vento, assim como a distribuição de nuvens em regiões
distantes do Pacífico Equatorial. As variações resultantes no fluxo de calor, momentum e
fluxo de água doce podem induzir mudanças nas TSM, salinidade e profundidade da
camada de mistura e nas próprias correntes oceânicas. Dessa forma, a atmosfera atua
como uma ―ponte atmosférica‖, ligando o Pacífico Equatorial ao Pacífico Norte, ao Pacífico
Sul, ao Atlântico e ao Índico.

Figura 21. Desenho esquemático da ―ponte atmosférica‖ entre o Pacífico Equatorial
e o Pacífico Norte. O mesmo conceito pode ser aplicado aos oceanos Atlântico, Índico e
Pacífico Sul.
Fonte: ALEXANDER et al. (2002).

VENEGAS et al. (1997) e CAMPOS et al. (1999) descrevem a influência do ENSO
na variabilidade do Oceano Atlântico Sul. VENEGAS et al. (1997) encontraram um modo
acoplado, entre a TSM e a PNM, de variabilidade fortemente correlacionada ao fenômeno
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ENSO, oscilando na escala interanual de aproximadamente 4 anos. Trabalhos como os de
TORRES JÚNIOR (2005) e ASSAD (2006) se dedicaram a investigar, através da
modelagem numérica, como a dinâmica de setores do Atlântico Sul pode responder às
alterações atmosféricas e oceânicas causadas pelo ENSO.
Buscando estabelecer uma explicação para a física que conecta algumas feições ou
processos oceanográficos do oceano Atlântico Sul às anomalias de TSM, geradas pelo
ENSO, no Pacífico Equatorial, TORRES JÚNIOR (2005) demonstra que, em escalas
sazonal e interanual, a Alta Subtropical do Atlântico Sul em resposta às anomalias de
temperatura da superfície do mar no Pacífico equatorial e via circulação de Walker e
Hadley, influencia a profundidade e conseqüentemente a disponibilidade da Água Central
do Atlântico Sul ao bombeamento de Ekman, na bacia sudoeste do Atlântico Sul.
ASSAD (2006) demonstrou, utilizando simulações numéricas com o MOM 4.0, como
anomalias atmosféricas globais, associadas ao campo de pseudotensão de cisalhamento
do vento do tipo ENSO, podem influenciar a dinâmica e a termodinâmica da bacia do
Atlântico Sul. No Atlântico Sul, o autor observou que essas anomalias causaram aceleração
do transporte de volume associado ao giro subtropical e aumento do transporte de calor
meridional para norte. Em superfície, observou o aparecimento de anomalias de
temperatura potencial na bacia sudoeste do Atlântico Sul associado à intensificação dos
transportes da corrente do Brasil.
Cabe ressaltar a escassez de literatura referente à compreensão da variabilidade da
Corrente do Brasil entre as latitudes de 23º S e 30º S. A maioria dos estudos, conforme
apresentado nos tópicos anteriores, analisam o comportamento e a variabilidade da
Corrente do Brasil próximo à bifurcação da CSE e próximo à Confluência Brasil-Malvinas.

3.3.3. Variabilidade em Cenários de Mudanças Climáticas

TASCHETTO & WAINER (2005) estudaram as mudanças nos padrões interanuais
de variabilidade de temperatura da superfície do mar (TSM), pressão atmosférica ao nível
do mar (PNM) e função corrente do transporte barotrópico (TB) do Oceano Atlântico Sul,
desencadeadas pelo aumento na concentração atmosférica dos gases estufa. Neste estudo
foram realizados dois experimentos numéricos com o modelo NCAR CCSM: um que simula
as condições climáticas do período pré-industrial (antes de 1800) e outro, pós-industrial.
Nas simulações foram consideradas as concentrações de dióxido de carbono (CO2),
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metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e os clorofluorcarbonos CFC11 e CFC12 e cada
experimento numérico resultou em uma série temporal de 150 anos. Visando avaliar a
variabilidade interanual a decadal das simulações, as séries temporais de anomalias de
cada um dos parâmetros foram analisadas através das técnicas estatísticas de Funções
Ortogonais Empíricas (EOF), Decomposição em Valores Singulares (SVD) e Multi-Taper
Method (MTM).
Através das análises com o método EOF, TASCHETTO & WAINER (2005) puderam
constatar, tanto para a TSM quanto para o TB, que apesar das estruturas espaciais
estacionárias da EOF serem relativamente semelhantes para ambos os experimentos (pré e
pós-industrial), a variabilidade temporal, representada pelos coeficientes de expansão, foi
claramente diferente nestes experimentos3 (Figs. 22 e 23). Segundo os autores, esses
resultados indicam mudanças no comportamento de escalas maiores que anuais devido a
alterações na quantidade dos gases estufa simulados.
Em função da diferença no comportamento das séries dos coeficientes de expansão,
TASCHETTO & WAINER (2005) calcularam o espectro de potência destas séries utilizando
o método de MTM, de forma a avaliar as escalas de variabilidade contida em cada
experimento. As variabilidades encontradas na análise espectral das séries dos coeficientes
de expansão para o primeiro modo da EOF para os experimentos são apresentadas na
tabela V. A comparação entre as variabilidades de TSM e TB dos períodos simulados exibe
mudanças de escalas interanual a decadal, indicando a sensibilidade do sistema oceanoatmosfera ao aumento dos gases estufa, indicativo de deslocamento para freqüências mais
baixas num clima mais quente. Ainda de acordo com TASCHETTO & WAINER (2005), a
TSM e o TB no período pós-industrial mostram a mesma variabilidade, sugerindo
comportamento acoplado.

3

Segundo TASCHETTO & WAINER (2005), o método EOF é utilizado para se obter os principais padrões
espaciais de variabilidade, sua variação no tempo e a quantificação da importância relativa desses padrões. O
padrão espacial obtido da EOF representa uma estrutura estacionária. A evolução no tempo de uma EOF
mostra como esse padrão oscila na série e é calculado pelos coeficientes de expansão.
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A

B

Figura 22. EOF da TSM para a) o experimento pré-industrial e para b) o experimento pósindustrial e suas respectivas médias móveis de 5 anos aplicadas às séries temporais dos
coeficientes de expansão. Intervalos de contornos de 0,1ºC. As séries temporais são
adimensionais.
Fonte: TASCHETTO & WAINER (2005).

B

A

Figura 23. EOF do TB para a) o experimento pré-industrial e para b) o experimento pósindustrial e suas respectivas médias móveis de 5 anos aplicadas às séries temporais dos
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coeficientes de expansão. Intervalos de contornos de 1 Sv. As séries temporais são
adimensionais.
Fonte: TASCHETTO & WAINER (2005).

Com base nestes resultados, os autores concluíram que de fato a mudança na
concentração dos gases estufa, juntamente com o acoplamento entre o oceano e a
atmosfera, podem alterar a variabilidade das variáveis oceânicas analisadas no trabalho.

Tabela V. Variabilidades (em anos) encontradas nas séries dos coeficientes de expansão
de TSM, PNM e TB do primeiro modo da EOF, nos experimentos pré e pós industrial do
trabalho de TASCHETTO & WAINER (2005).
TSM

PNM

TB

Pré

Pós

Pré

Pós

Pré

Pós

13

42

12

8,5

45

42

6

10

7

1,5

1,5

10

Modificado de TASCHETTO & WAINER (2005).

Para analisar a variabilidade dos campos de temperatura e salinidade das massas
d´água no Atlântico Sul frente aos cenários 20C3M (controle) e 1PCTTO2x (cenário
"pessimista") do IPCC, FERRERO (2009) fez uma análise comparativa entre as saídas de
quatro modelos usados na elaboração do AR4. Utilizando o método EOF, demonstrou que
existe uma mudança na estrutura e na escala dos modos de variabilidade entre os cenários
considerados. No experimento 1PCTTO2x, o autor observou freqüências de variabilidade de
escalas temporais mais longas.
FERRERO (2009) destaca que a representação do estado médio da estrutura
termohalina das massas d’água foi bem sucedida a partir dos dados gerados pelos quatro
modelos analisados, porém o mesmo não foi observado em relação à estrutura temporal
dessas propriedades. O autor afirma que para resolver melhor os processos relacionados à
variabilidade temporal dos parâmetros, ainda é necessário forte avanço nos modelos
numéricos, a partir de melhores parametrizações para os processos de interação ar-gelomar. Outras opções para a melhor representação desta variabilidade incluiriam a
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modelagem regional ou acoplamento entre modelos regionais e climáticos (FERRERO,
2009).
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4. METODOLOGIA

Após serem definidos os objetivos específicos do presente trabalho, as fases
subsequentes compreenderam uma série de etapas relacionadas à caracterização da
circulação e da variabilidade interanual da Corrente do Brasil nos climas presente e futuro,
sob influência de um cenário de mudanças climáticas, a partir de resultados gerados por
quatro modelos climáticos globais, conforme descrito neste capítulo.
A partir dos resultados encontrados nesta primeira parte da metodologia, que visa a
análise comparativa entre a representatividade de cada modelo do clima atual da CB, bem
como a avaliação das diferenças apresentadas nos padrões da CB no cenário de mudança
climática A1B, foi escolhido um período no cenário de mudança climática para que variáveis
atmosféricas e oceânicas fossem descritas mais detalhadamente, buscando respostas
quanto às alterações na dinâmica da Corrente do Brasil apresentadas no cenário futuro bem
como os possíveis forçantes responsáveis por tais mudanças.
Todas estas etapas são apresentadas em detalhe no presente capítulo, que conta
inicialmente com uma descrição sobre os modelos climáticos e cenários utilizados. Em
seguida são apresentados os dados utilizados no presente trabalho, bem como nas análises
realizadas. Ao fim, são descritos todas as etapas referentes às análises do evento mais
energético.

4.1. CIRCULAÇÃO NO CLIMA PRESENTE E NO CLIMA FUTURO COM MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Conforme descrito ao longo do trabalho, o AR4 do IPCC contou com a contribuição
de 22 modelos climáticos globais que simularam diferentes cenários de emissão de gases
do efeito estufa para o clima passado, presente e futuro. Os resultados gerados através
destas simulações, quando analisados em termos da dinâmica do Atlântico Sul, podem
gerar importantes informações sobre o comportamento hidrodinâmico de suas correntes
quando influenciadas pelas condições de cada cenário. Para caracterizar e identificar as
possíveis mudanças na dinâmica e na variabilidade da Corrente do Brasil no clima futuro foi
escolhido o cenário A1B, por representar um cenário mais equilibrado ou intermediário em
termos de emissões de gases do efeito estufa. Os resultados deste cenário foram
comparados ao cenário controle 20C3M, que representa o clima do século XX. Quatro
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modelos climáticos globais utilizados na elaboração do IPCC AR4 foram selecionados:
CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2 (Hires) e UKMO-HadCM3. O modelo MIROC3.2(Hires)
foi escolhido por ser o modelo de maior resolução espacial do componente oceânico do
AR4 do IPCC, o modelo CCSM3 por ter sido desenvolvido por um dos mais renomados
centros de pesquisas climáticas, o National Center for Atmospheric Research (NCAR), o
HadCM3, cujos resultados das projeções do cenário A1B são utilizadas como condições de
contorno laterais no modelo ETA, que tem sido utilizado pelo Centro de Previsão de Tempo
e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) para
previsão de tempo e também em simulações de mudanças climáticas (CHOU et al. 2012) e
o GFDL-CM2.1 por já ser utilizado nas pesquisas desenvolvidas dentro no Núcleo de
Modelagem Ambiental (NUMA), do qual faço parte, do Laboratório de Métodos
Computacionais em Engenharia (LAMCE). Os resultados gerados em cada um dos modelos
para os dois cenários considerados foram utilizados.
A descrição dos modelos climáticos utilizados é apresentada nos tópicos seguintes
do trabalho, com especial detalhamento sobre o componente oceânico de cada modelo,
bem como a dos cenários utilizados.

4.1.1. Modelos Climáticos

Os campos prognósticos de variáveis oceânicas e atmosféricas dos modelos
escolhidos associadas às simulações relativas aos cenários climáticos contemplados no
AR4 do IPCC são públicas e disponibilizadas através do portal da terceira fase do Coupled
Model Intercomparison Project (CMIP3) no endereço eletrônico www-pcmdi.llnl.gov/. O
CMIP3, de responsabilidade do World Climate Research Programme (WCRP)/ Climate
Variability and Predictability (CLIVAR) Working Group on Coupled Models (WGCM) e
mantido pelo Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison (PCMDI), foi uma
iniciativa pioneira em disponibilizar resultados de simulações de modelos climáticos
acoplados globais para toda a comunidade científica (MEEHL et al., 2007). Os resultados
das simulações de todos os modelos climáticos utilizados no AR4 foram reunidos no CMIP3
e disponibilizados para o acesso.
Através da página do CMIP3, é possível obter as fichas técnicas sobre cada um dos
modelos climáticos utilizados na elaboração do IPCC AR4. Todas as informações
disponíveis nestas fichas sobre os componentes oceânicos dos modelos GFDL-CM2.1,
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CCSM3, MIOROC3.2(Hires) e HadCM3, parâmetros fundamentais para a caracterização
dos modelos oceânicos e também para distinção entre eles, são apresentadas em ANEXO.
As componentes oceânicas dos quatro modelos utilizam as equações primitivas do
movimento considerando as aproximações hidrostática e de Boussinesq:

⃗

(

onde ⃗

(⃗⃗⃗⃗

[⃗⃗ (

⃗ )

)

) é o vetor velocidade horizontal do oceano,

⃗

(1)

⃗ ]

é o tempo,

é o parâmetro

de Coriolis, ⃗⃗ é o vetor unitário normal ao centro da Terra,

é a densidade de referência

constante da água, ⃗⃗

é a pressão interna,

é o operador gradiente horizontal,

aceleração devido à gravidade e

é a

é a elevação da superfície livre do oceano. ⃗ e ⃗ são

parametrizações para as forças de atrito horizontal e vertical respectivamente. A velocidade
vertical é obtida a partir do campo horizontal de velocidade, assumindo a condição de fluido
incompressível:
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A temperatura potencial ( ) e a salinidade ( ) obedecem as equações de advecçãodifusão:

⃗⃗

( ⃗⃗

)
(3)

⃗⃗

onde

( ⃗⃗

)

é um tensor utilizado na parametrização horizontal/vertical da difusão.
Alguns detalhes importantes sobre os componentes oceânicos dos modelos GFDL-

CM2.1, CCSM3, MIOROC3.2(Hires) e HadCM3 são sumarizados na Tabela VI e nos
tópicos seguintes do presente capítulo são descritas maiores informações sobre os modelos
utilizados.
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Tabela VI. Modelos (seguindo a nomenclatura adotada pelo IPCC) e detalhes sobre seus
respectivos modelos oceânicos. Todos estes modelos não possuem correção de fluxo e
possuem os seguintes forçantes antropogênicos: gases de efeito estufa, ozônio e aerossóis
de sulfato. Quanto à parametrização de mistura: GM – GENT & MCWILLIANS (1990); GM* Implementação de GM por GRIFFIES (1998); BL – mistura vertical de profundidade variável
de BRYAN & LEWIS (1979); PP – difusão e viscosidade turbulenta vertical (PACANOWSKI
& PHILANDER, 1981); NK – difusão e viscosidade vertical de NOH & KIM (1999); KT –
energia cinética turbulenta gerada pelo vento, KRAUS-TURNER; KPP – esquema de
camada de mistura (LARGE et al., 1994). Para a camada limite de fundo (BBL): BBL-NS –
NAKANO & SUGINOHARA (2002); BBL-BD – BECKMANN & DÖSCHER (1997); NO-BBL –
sem BBL.
Organização ou Grupo
Responsável, País

NOAA Geophysical Fluid

Modelo
Climático
Global
GFDL-CM2.1

Modelo
Oceânico

OM3.1

Resolução

0,3º-1,0º x

Vertical / Tipo de

de Mistura

Z / Livre

1,0º N50

MIROC3.2(hires)

COCO3.3

0,2º x 0,3º

Research (CCSR), Japão
National Center for

Parametrização

Superfície

Dynamics Laboratory, EUA
Center for Climate System

Coordenadas

KPP

Híbrida / Livre

N47
CCSM3

POP

0,3º - 1º x

Atmospheric Research

GM*, BL, BBL-BD,

GM, NK, BBL-NS,
EVD

Z / Livre

GM, KPP, NO-BBL

Z / Tampa Rígida

GM*, V, KT, PP

1º N40

(NCAR), EUA
Hadley Centre for Climate

UKMO-HadCM3

Bryan-Cox

Prediction and

1,25º x
1,25º N20

Research/Met Office,
Inglaterra

Modificado de SEN GUPTA et al., 2009.

4.1.1.1. GFDL-CM2.1

O modelo climático GFDL-CM2.1 foi desenvolvido pelo Geophysical Fluid Dynamics
Laboratory (GFDL) do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) da
Universidade de Princeton em 2004. Ele é composto de quatro componentes que simulam a
terra/biosfera, a criosfera, a atmosfera e o oceano.
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A resolução dos componentes terrestre (LM2.1) e atmosférico (AM2.1) do modelo
GFDL-CM2.1 é de 2,5º de longitude por 2,0º de latitude, com 24 níveis verticais na
atmosfera estruturado em coordenada híbrida (DELWORTH et al., 2006). Algumas
inovações mais marcantes dessa última versão do modelo atmosférico é a variação da
radiação solar ao longo do dia. Essa nova formulação permite um tratamento explícito de
diversos gases traços, tais como ozônio, aerossóis naturais (vulcânicos) e antropogênicos
(carbono negro) e partículas de pó.
A componente oceânica do modelo (OM3.1) possui uma resolução horizontal de 1º
de latitude e de longitude, chegando a 1/3º próximo ao equador (DELWORTH et al., 2006).
Possui 50 níveis verticais com 22 níveis equi-espaçados (10 metros) nos primeiros 220
metros de coluna d´água (Fig. 24). O modelo oceânico usa valores reais de vazões de rios
em suas condições de contorno.

Figura 24. Resolução vertical do componente oceânico do Modelo GFDL-CM2.1.

A componente que simula o gelo marinho é o GFDL Sea Ice Simulator (SIS), é um
modelo dinâmico com três camadas verticais, uma de neve e duas de gelo, e cinco
categorias de espessura de gelo (DELWORTH et al., 2006).
O acoplamento entre os componentes atmosfera, oceano, terra e gelo marinho é
feito através do acoplador Flexible Modeling System (FMS), que é responsável pelo cálculo
e pela passagem de fluxos entre os componentes (DELWORTH et al., 2006). O oceano e
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atmosfera, bem como os outros componentes, trocam fluxos a cada duas horas, acoplando
o ciclo diurno da atmosfera e do oceano (DELWORTH et al., 2006).
O resultado final do GFDL-CM2.1 é disponibilizado com resolução espacial de 200
pontos de latitude, 360 de longitude e 50 níveis verticais para o oceano, e as variáveis
prognósticas são as componentes zonal e meridional da velocidade, altura no nível do mar,
temperatura e salinidade.

4.1.1.2. UKMO-HadCM3

GORDON et al. (2000) apresenta uma descrição detalhada sobre o The United
Kingdom Met Office (UKMO) Hadley Center Coupled Model Version 3 (HadCM3). O
componente atmosférico HadAM3 (Hadley Centre Atmospheric Model version 3) usa ponto
de grade com uma resolução horizontal de 2,5º de latitude por 3,8º de longitude e 19 níveis
na vertical, com 3 destes níveis em e abaixo de 900 hPa.
O componente oceânico é uma versão modificada do modelo oceânico desenvolvido
por COX (1984). O modelo oceânico tem uma resolução horizontal de 1,25º de latitude x
1,25º de longitude e possui 20 níveis verticais (Fig. 25), com as camadas superficiais tendo
uma resolução relativamente maior do que aquelas em profundidades maiores (GORDON
et al., 2000). A topografia é extraída do ETOPO5, de 1/2º de resolução, e interpolada à
grade do modelo. De modo a suprimir rapidamente ondas externas viajantes, o modelo tem
um superfície plana rígida, a qual exerce uma pressão para baixo, em vez de o peso de um
variável do nível do mar. As variáveis prognósticas são temperatura potencial da água do
mar, salinidade e componentes da velocidade horizontal.
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Figura 25. Resolução vertical do componente oceânico do Modelo HadCM3.

Os modelos oceânicos e atmosféricos são acoplados com frequência diária. O
modelo atmosférico é executado com TSMs persistidas diariamente e fluxos de calor são
acumulados após cada passo de tempo atmosférico. Ao fim do dia, esses fluxos são
transferidos ao modelo oceânico o qual é intregrado no tempo seguinte e fornece TSM e
condições de gelo marinho de volta para o modelo atmosférico.

4.1.1.3. MIROC3.2(Hires)

O Model for Interdisciplinary Research on Climate Version 3.2 (MIROC3.2),
desenvolvido pelo Center for Climate System Research (CCSR) da University of Tokyo,
pelo National Institute for Environmental Studies (NIES) e pelo Frontier Research Center for
Global Change (FRCGC), é documentado em uma nota técnica editada por HASUMI &
EMORI (2004). Apesar do modelo possuir duas versões, uma de alta e outra de média
resolução, no presente trabalho foram analisados apenas os resultados da versão de alta
resolução espacial deste modelo, chamada de MIROC3.2(Hires).
O modelo é composto por cinco componentes: atmosfera, continente, rios, gelo do
mar e oceano. A componente atmosférica interage com as componentes continente e gelo.
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As trocas entre o oceano e a atmosfera ocorrem exclusivamente entre a atmosfera e o gelo,
e não entre a atmosfera e o oceano diretamente.
A componente atmosférica do MIROC Hires, CCSR/NIES/FRCGC Atmosphere
General Circulation Model Version 5.7 (NUMAGUTI et al. 1997), tem uma resolução
espacial de 1,1º de latitude por 1,1º de longitude e tem 56 níveis na vertical, com 8 destes
abaixo de 900 hPa.
O modelo oceânico é o CCSR Ocean Component Model (COCO) version 3.4
(HASUMI & EMORI, 2004). O modelo usa as equações primitivas com coordenadas
esféricas. Possui resolução horizontal de 0,2º de latitude por 0,3º de longitude e 47 níveis
verticais (Fig. 26).

Figura 26. Resolução vertical do componente oceânico do Modelo MIROC3.2(Hires).

O resultado final do MIROC3.2(Hires) é disponibilizado com resolução espacial de
320 pontos de latitude, 320 de longitude e 33 níveis verticais para o oceano.

4.1.1.4. NCAR CCSM3.0

O National Center for Atmospheric Research (NCAR) Community Climate System
Model 3.0 (CCSM3.0) é documentado por VERTENSTEIN et al. (2004). É um modelo
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climático acoplado composto de quatro modelos separados que simultaneamente simulam a
atmosfera, o oceano, os continentes e o gelo marinho.
O componente atmosférico, o Community Atmosphere Model 3 (CAM3), trata-se de
um modelo espectral com resolução T85, correspondendo a aproximadamente a uma
resolução horizontal de 1,4º de latitude e 1,4º de longitude, com 26 níveis verticais sendo
que 4 deles em e abaixo de 900 hPa.
O componente oceânico é o CCSM3.0 POP, uma versão modificada do modelo
Parallel Ocean Program (POP) Version 1.4.3, desenvolvido no Los Alamos National
Laboratory. A versão do POP utilizada tem uma resolução zonal de 1º e uma resolução
meridional variável, que se torna maior em direção ao equador, onde apresenta valor de
0,3º de latitude. Apresenta 40 níveis verticais e a espessura da camada oceânica aumenta
desde aproximadamente 10 m de profundidade até 250 m (Fig. 27).

Figura 27. Resolução vertical do componente oceânico do Modelo CCSM3.

As componentes físicas do modelo CCSM3 se comunicam através de um acoplador,
na qual liga as componentes e seus fluxos de condição de contorno, e quando necessário,
dá informações físicas para cada componente (VERTENSTEIN et al., 2004).
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4.1.2. Cenários Controle e Futuro de Mudanças Climáticas

O cenário SRES escolhido no presente trabalho foi o A1B, um cenário
―intermediário‖ que assume emissões de gases de efeito estufa medianas entre 2000 e
2100, por exemplo, com concentrações de CO2 de aproximadamente 700 ppm em 2100,
bem como o cenário 20C3M, considerado no trabalho o cenário controle do século XX. O
cenário 20C3M representará não apenas um controle, indicando quanto os resultados dos
modelos, no cenário A1B, se diferenciam dos resultados do clima, mas também indicará a
habilidade com que cada modelo representa o clima atual. As informações relativas às
simulações em cada um destes cenários são apresentadas abaixo.
Para a caracterização da circulação no clima presente, foram utilizados os
resultados oriundos do experimento controle que simula o clima no Século XX, denominado
20C3M. Neste experimento, as condições iniciais foram tomadas a partir de 1 de Janeiro de
1941 do experimento controle de 1860 (que representa o período pré-industrial). Os
forçantes utilizados no experimento 20C3M variaram durante os anos de simulação de
acordo com observações e reconstruções dos séculos XIX e XX. Gases estufa (CO 2, CH4 e
N2O), halons, ozônio troposférico e estratosférico, sulfatos troposféricos antropogênicos, o
carbono negro e orgânico, aerossóis vulcânicos, irradiância solar e a distribuição dos tipos
de cobertura do solo compõe o conjunto de forçantes do modelo. O efeito direto dos
aerossóis troposféricos é calculado pelo modelo, mas não são calculados os efeitos
indiretos. Os resultados das simulações do cenário 20C3M tipicamente se iniciam no final
do século XIX e se estendem até o fim do século XX.
No experimento que representa o cenário A1B, as condições iniciais foram tomadas
a partir de 1 Janeiro de 2001 do experimento que caracteriza o clima do século XX
(20C3M). Muitos forçantes utilizados durante os 100 anos de simulação deste cenário foram
baseados nas saídas do modelo climático atmosférico químico global MOZART quando
forçado pelo cenário SRES A1B. Neste cenário, os aerossóis vulcânicos foram
considerados nulos, os tipos de cobertura do solo de superfície não variaram no tempo e a
irradiância solar variou sazonalmente baseada na média do final do século 20, mas não
apresentou variação interanual. O modelo é integrado até 2100, quando as concentrações
dos gases forçantes são mantidas constantes, e o modelo continua a rodar até o ano de
2200.
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4.1.3. Aquisição de Dados

Como o objetivo do trabalho é caracterizar a circulação da CB no clima presente e
sob a influência de um cenário futuro de mudanças climáticas, os dados utilizados no
presente trabalho foram extraídos dos resultados das simulações de cada um dos modelos
climáticos apresentados anteriormente nos cenário 20C3M e A1B. Assim, de cada modelo e
cenário, foram obtidos valores médios mensais das seguintes variáveis oceânicas:
componentes zonal e meridional da velocidade de corrente, temperatura e salinidade.
Além destes, foram adquiridos dados atmosféricos de tensão de cisalhamento do
vento e de pressão ao nível do mar, para que fossem entendidos os padrões de
variabilidade associados às principais feições atmosféricas de grande escala que
influenciam a circulação oceânica gerada pelo vento na bacia do Atlântico Sul. Esses dados
foram utilizados na análise de período mais energético em A1B, cuja metodologia é descrita
em detalhes na seção 4.2.

4.1.4. Área de Estudo

Conforme descrito ao longo do trabalho, a Corrente do Brasil se origina em
aproximadamente 10º S, flui para sul se estendendo ao longo das plataformas continentais
do Brasil, do Uruguai e da Argentina até aproximadamente a latitude 38º S. Em função de
sua extensão, foram escolhidas duas seções a partir das quais serão feitas as estimativas
de transportes oceânicos da CB, propostas no trabalho. A primeira seção é localizada em
25º S e a segunda em 30º S (Fig. 28). As seções são limitadas à oeste pela linha de costa e
à leste pela longitude 38º W. A escolha das seções foi baseada na disponibilidade de
alguns dados observacionais e estimativas de transporte nestas regiões na literatura.
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Figura 28. Posicionamento das seções analisadas.

Considerando que AT e ACAS são transportadas pela CB, os valores considerados
no presente trabalho das superfícies isopicnais que representam as interfaces entre as
massas de água do Oceano Atlântico Sul, na região do Giro Subtropical, foram extraídos de
MÉMERY et al. (2000) e são apresentados na tabela VII. SILVEIRA (2007) e MIRANDA
(2007) também adotaram esses valores em seus respectivos trabalhos.

Tabela VII. Valores das superfícies isopicnais (em kg.m−3) que representam as interfaces
entre as massas de água do Oceano Atlântico Sul, na região do Giro Subtropical,
apresentados por MÉMERY et al. (2000).
Interface

AT-ACAS

ACAS-AIA

AIA-ACS

Isopicnais

25,60

26,90

27,38
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A Figura 29 representa a temperatura média nas seções 25º S e 30º S, no cenário
do clima do século XX, nos modelos GFDL-CM2.1, HadCM3, MIROC3.2(Hires) e CCSM3.
As linhas pontilhadas indicam os limites entre as massas de água AT, ACAS e AIA
representados por cada um dos modelos.

Figura 29. Seções verticais, em 25º S e 30º S, da temperatura média nos quatro modelos
utilizados. Os limites das massas de água AT, ACAS e AIA são representados através das
linhas pontilhadas.
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4.1.5. Análises dos Dados

A partir da aquisição dos resultados dos modelos, para analisar a variabilidade
interanual

da

Corrente

do

Brasil,

foram

estimadas

propriedades

dinâmicas

e

termodinâmicas: foram calculados os transportes de volume e de calor médios mensais em
cada seção, integrados em toda a CB e individualmente para cada massa d’água analisada.
Os transportes oceânicos encontrados bem como outros resultados dos modelos climáticos
considerados (temperatura, salinidade e velocidade meridional) foram descritos a partir da
estimativa de parâmetros estatísticos básicos. Com o intuito de analisar a variabilidade
temporal das séries de transporte oceânicos da CB, tanto no cenário 20C3M como no A1B,
bem como identificar os períodos mais energéticos das séries, foi utilizada a Análise de
Ondaletas. Todas estas etapas são especificadas nas seções seguintes.

4.1.5.1. Transporte de Volume

O transporte de volume equivale à quantidade de volume que atravessa
perpendicularmente uma dada área, por unidade de tempo. É tradicionalmente expresso na
área de Oceanografia em Sverdrup (Sv) (1 Sv equivale a 106 m3s−1).
O cálculo foi realizado pela integração da componente da velocidade normal a cada
seção monitorada (25º S e 30º S) em diferentes camadas verticais constituintes desta
corrente, segundo a equação:

∫ ∫

onde:

é o transporte de volume,

largura da Corrente do Brasil e

( )

(

)

(4)

é a componente meridional da velocidade,

é a

( ) é a profundidade. No presente trabalho,

( )

corresponde aos níveis de coordenadas z dos modelos mais próximos às isopicnais prédefinidas e relativas à AT e ACAS.
Para as seções monitoradas, o transporte normal é representado, em sua maior
parte, pela componente meridional (Norte-Sul) de velocidade. Entretanto, a componente
zonal (Leste-Oeste) da velocidade, por menor que seja, deve apresentar alguma
contribuição nos transportes, fato este que também pode influenciar a estimativa dos
transportes.
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4.1.5.2. Transporte Advectivo de Calor

O cálculo do transporte advectivo de calor é dado de acordo com a equação

∫ ∫

onde

é o transporte advectivo de calor,

específico da água do mar,
velocidade,

(5)

( )

é a densidade da água do mar,

é a temperatura potencial,

é a dimensão horizontal e

é o calor

é a componente meridional da

é a dimensão vertical.

Assim como no transporte de volume, somente será estimado o transporte advectivo
de calor meridional e este será expresso em petawatt (PW), equivalente à 1015 W.

4.1.5.3. Estatística Descritiva

Para cada variável obtida (velocidades zonal e meridional, temperatura, salinidade e
os transportes de volume e de calor estimados) foram calculadas as médias aritméticas da
variável em questão em períodos determinados, correspondente à soma dos valores de
cada variável dividida pelo número de valores, de acordo com a equação:

( )

onde

são os

̅

∑

(6)

valores distintos da variável X.

Para as séries temporais de transportes de volume e de calor, além da média
aritmética, foram determinadas outras medidas estatísticas: máximo e mínimo, amplitude,
variância e desvio padrão.
O máximo e o mínimo representam, respectivamente, o maior e o menor valor do
conjunto de dados, neste caso, as séries temporais de transporte. A média age como ponto
de equilíbrio de modo que as observações de menor valor em um determinado evento
equilibram as maiores, no entanto, ela é altamente afetada por valores extremos. Desta
forma, se os valores extremos forem muito distintos, a média aritmética deixa de ser um
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bom representante da série, por ser exageradamente afetada por estes valores extremos
(LEVINE et al., 2005).
A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo e mede a dispersão
total em um conjunto de dados. Assim como a média aritmética, na amplitude não é
considerada a maneira como os dados estão distribuídos entre o maior e o menor valor e,
dessa forma, sua utilização não é recomendável quando há valores extremos em uma série
de dados (LEVINE et al., 2005).
A variância (Var) mede a concentração dos dados em torno da sua média e é
expressa por:

( )

∑

(

̅)

que representa a soma dos quadrados dos desvios (
de observações, sendo

os

(7)

̅ ) dividida por , que é o número

valores distintos da variável X e ̅ a média aritmética.

O desvio padrão (DP) é definido como a raiz quadrada da variância:
( )

√(

( ))

(8)

4.1.5.4. Análise de Ondaletas

Visando identificar os padrões de variabilidade temporal (interanual, interdecadal)
das séries de transporte de volume e transporte de calor da Corrente do Brasil, bem como
os eventos mais energéticos de cada série, foi utilizado a Análise de Ondaletas.
Desde o seu desenvolvimento por GROSSMAN & MORLET (1984), a análise de
ondaletas vem sendo usada em diversas áreas, tais como astronomia, engenharia nuclear,
matemática pura, geofísica, oceanografia, neurofisiologia dentre outros campos, por permitir
a análise da periodicidade de eventos em diferentes escalas da variabilidade temporal e não
necessitar de séries estacionárias (SANTOS et al., 2013). Na análise de ondaletas é
possível obter informação sobre a amplitude de qualquer sinal periódico dentro da série e
como esta amplitude varia com o tempo (SANTOS et al., 2013).
A periodicidade ou variabilidade das séries de dados foram exploradas usando a
Wavelet Analysis ou Análise de Ondaletas (TORRENCE & COMPO, 1998), cujo princípio
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central consiste em decompor uma série temporal em diferentes níveis de resolução tempofreqüência e então determinar as componentes da variabilidade dominantes.
De acordo com LAU & WENG (1995), o termo ondaleta pode ser entendido como
um conjunto de funções com forma de pequenas ondas geradas por dilatações ( ) e
translações ( ) de uma função simples

( )

de variável real , chamada de ondaleta-mãe.

As funções derivadas da ondaleta-mãe são denominadas ondaletas filhas, ou simplesmente
ondaletas. A ondaleta deve ser quadraticamente integrável dentro de um intervalo real, ou
espaço , ( )-, ou seja, deve apresentar energia finita. Define-se matematicamente a
função ondaleta numa escala

e posição , onde

e

são valores reais, e

, como

sendo:

( )

O termo

√

√

.

/

(9)

é utilizado para normalizar a energia de cada ondeleta, mantendo a

energia da ondaleta igual à energia da ondaleta-mãe.
( ) é definida pela seguinte

A transformada em ondaletas contínua da função
equação:

(

)

√

∫ ( )

.

/

(10)

onde ( ) é a função que constitui a série de dados a ser analisada.
A escolha da ondaleta-mãe é arbitrária, mas de forma geral, deve possuir
características semelhantes àquelas do sinal analisado (TORRENCE & COMPO, 1998). Em
trabalhos com séries temporais de dados oceanográficos e atmosféricos, a ondaleta-mãe
Morlet é a mais utilizada (LAU & WENG, 1995; TORRENCE & COMPO, 1998), já que
possui características semelhantes às destes sinais, tais como simetria ou assimetria e
variação temporal brusca ou suave.
A ondaleta Morlet é não-ortogonal, e desta forma mais adequada para análises de
séries temporais com expectativa de variações contínuas na amplitude da ondaleta, e
complexa, o que permite captar melhor o comportamento oscilatório de uma série. A função
de Morlet é dada pela seguinte expressão:
| |

( )
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(11)

que representa uma onda modulada por um envelope Gaussiano.
A figura 30 representa o resultado da análise de ondaletas para uma série temporal
de transporte de volume integrado no Sistema Corrente do Brasil numa seção posicionada à
25º S. Nesta figura, as figuras identificadas com a letra A apresentam as séries temporais
do transporte de volume integrados normalizados pelo desvio padrão.
As figuras identificadas com a letra B exibem o espectro da potência (valor absoluto
ao quadrado) da transformada de ondaleta para os transportes de volume mensais na
seção 25º S. A partir destes espectros é possível obter informações sobre a potência
relativa em determinadas escala e tempo, já que representam as oscilações reais das
ondaletas individuais, ao invés de apenas sua magnitude.
A curva em forma de U nas figuras B representa o cone de influência, sob o qual o
efeito de borda é importante e é definido como o tempo de envelopamento (e-folding time)
para a autocorrelação da potência da ondaleta em cada escala (SANTOS et al., 2013).
Uma forma de limitar o efeito de bordas em séries temporais finitas, as quais apresentarão
erros no início e no fim do espectro de potência de ondaletas, é preencher o final da série
temporal utilizada na ánalise com zeros antes de aplicar a transformada de ondaletas e
depois removê-los. Este preenchimento introduz descontinuidades no final e diminui a
amplitude próxima às bordas à medida que vai para as escalas maiores, já que mais zeros
entram na análise (SANTOS et al., 2013). Sendo assim, não é possível determinar se a
diminuição em qualquer banda de potência na área abaixo do cone de influência é uma
diminuição real na variância ou consequência do preenchimento.
Os contornos em negrito nas figuras B representam o nível de significância de 5 %
(equivalente ao nível de confiança de 95 %), usando um espectro de fundo, para o nosso
caso, do tipo ruído branco. A confiança de 95 % implica que 5 % da potência da ondaleta
deve estar acima deste nível (SANTOS et al., 2013). As oscilações estão distribuídas em
bandas entre 1 e 16 anos.
Os gráficos de potência global da ondaleta, identificados com a letra C, apontam
para as maiores potências associadas às séries. O contorno tracejado indica que o espectro
global da ondaleta é significativo ao nível de confiança de 95%.
As figuras identificadas com a letra D exibem as séries temporais da variância média
em certa banda usada para examinar a modulação de uma frequência por uma outra dentro
da mesma série temporal (SANTOS et al., 2013). A banda interanual considerada neste
caso foi a de 2 à 8 anos.
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Figura 30. Resultado da análise de ondaletas para uma série temporal.

4.2. ANÁLISE DE PERÍODOS MAIS ENERGÉTICOS

A partir dos resultados da análise de ondaletas, foi determinado o período
correspondente às maiores energias das séries temporais do transporte de volume total
integrado nos quatro modelos no cenário A1B, conforme apontam os resultados dos
gráficos de potência global da ondaleta demonstrados nas figuras da seção 6.1 do Capítulo
6. Os comportamentos oceanográficos e atmosféricos neste período foram comparados aos
observados em período de mesma duração no cenário controle 20C3M, conforme descrito
nos tópicos seguintes.

4.2.1. Climatologia e Anomalias

Para cada variável utilizada na análise do período mais energético (transporte de
volume e transporte de calor nas seções 25º S e 30º S, componentes meridional e zonal da
velocidade da corrente marítma, temperatura do mar na primeira camada dos modelos,
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tensão de cisalhamento do vento e pressão ao nível do mar foram calculados os estados
climáticos, ou seja, a média aritmética da variável em questão em um determinado mês
(SILVEIRA, 2010), de acordo com a equação:

̅

onde ̅ é a média climatológica,
meses do ano (

*

. /

∑

(12)

é comprimento da série temporal e

são os números dos

+). Assim, para cada variável, doze médias climatológicas

foram encontradas para o período mais energético do cenário A1B e doze médias
climatológicas foram encontradas para o período análogo em 20C3M.
Para determinar o quanto cada variável diverge no período selecionado em A1B em
relação ao período similar considerado em 20C3M, foram determinadas as anomalias para
as variáveis atmosféricas e oceânicas utilizadas, com exceção da pressão atmosférica ao
nível do mar. Seu cálculo foi feito através da subtração da média mensal climatológica da
variável considerada em A1B ( ̅

), em seus respectivos meses, pela da média mensal

climatológica da mesma em 20C3M ( ̅

):
( ̅

onde

̅

é a anomalia mensal.
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)

(13)

5. RESULTADOS DO CENÁRIO 20C3M

Nesta seção serão apresentados os resultados relativos ao Cenário 20C3M. Na
parte inicial do texto serão descritos como os modelos utilizados no trabalho representam a
Corrente do Brasil sob as condições do clima no século XX. Para isso serão avaliados, tanto
nas seções 25º S e 30º S, como também em campos horizontais em área mais abrangente,
algumas variáveis oceanográficas importantes para esta interpretação, tanto em
profundidade como em superfície. No segundo tópico do capítulo, serão apresentados os
resultados do transporte de volume e transporte de calor calculados para a Corrente do
Brasil. Por último, são apresentados os resultados da análise de ondaletas realizado para
as séries temporais de transporte de volume e transporte de calor em cada uma das seções
monitoradas.

5.1. CORRENTE DO BRASIL NO CLIMA ATUAL

Com o objetivo de melhor visualizar a representação de cada modelo da estrutura da
circulação na área estudada, foram plotadas seções verticais zonais de velocidade
meridional para as duas seções estudadas, posicionadas nas latitudes de 25º S e 30º S.
As figuras seguintes apresentam as seções de velocidades meridionais médias para
os modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, HadCM3 e MIROC3.2(Hires). Em todas as figuras estão
representadas os contornos isopicnais que representam os limites verticais relativos à AT,
ACAS e AIA.
Na seção 25º S, o modelo CCSM3 (Fig. 31) representa um escoamento em
superfície para sul, correspondente ao fluxo da CB, com velocidades máximas próximas à
0,091 m.s-1, estendendo-se desde a plataforma até aproximadamente 39,4º W, atingindo
profundidade máxima em torno dos 381 m, transportando AT e ACAS. Um núcleo em níveis
intermediários (centrado em 579 m de profundidade em 40ºW), em sentido norte, com
velocidades na ordem de 0,022 m.s-1, transportando ACAS e AIA, provavelmente
correspondente à CCI, apesar de transportar ACAS. Em níveis profundos, é possível
observar o núcleo da CCP centrado em 39º W e em 2125 m com velocidade em sentido sul,
em torno de 0,03 m.s-1. O limite máximo de AT está em aproximadamente 210 m e a
temperatura máxima nessa camada é de 24º C e o de ACAS em torno de 630 m, com
temperatura máxima de 16,12º C.
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AT
ACAS
AIA

Figura 31. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
CCSM3 em 25º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao
sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

Em 25º S, o modelo GFDL-CM2.1 (Fig. 32) representa o limite máximo de AT em
torno de 200 m, com temperatura máxima de 23,98º C, e de ACAS em torno de 620 m, com
temperatura máxima de 18,6º C. Fluxo em superfície em sentido sul, com velocidades
máximas próximas à 0,06 m.s-1, se estendendo até aproximadamente 384 m, ainda no limite
de ACAS, onde começa a ser observado uma reversão do sentido do fluxo. O núcleo deste
fluxo em sentido oposto à CB, abaixo do limite de ACAS, é centrado em aproximadamente
728 m e 41º W e atinge velocidades na ordem de 0,13 m.s-1. Sua profundidade máxima é
próxima à 1010 m. É observada uma reversão do fluxo próximo ao limite inferior de AIA, em
níveis mais profundos.
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Figura 32. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
GFDL-CM2.1 em 25º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao
sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

No modelo HadCM3 (Fig. 33), em 25º S, fluxo em sentido sul com núcleo em
superfície afastado da plataforma, entre 42º W e 40ºW, e velocidades máximas próximas à
0,12 m.s-1 em 41º W, no centro do núcleo. Este núcleo se estende até aproximadamente
300m, no limite AT-ACAS, apesar de um fluxo no mesmo sentido ainda ser observado
próximo à plataforma até aproximadamente 450 m. Um pequeno núcleo em superfície,
centrado 40º W e de sentido oposto, pode ser observado, com velocidades de cerca de
0,028 m.s-1. Ainda no limite de AT, é observado um fluxo em sentido norte, assimétrico, que
se estende até aproximadamente 666 m. Em profundidades maiores, núcleo de sentido sul,
centrado em aproximadamente 2000 m, com velocidade de cerca de 0,026 m.s-1.
Profundidade máxima de AT em torno de 300 m (temperatura máxima de 24,81º C) e de
ACAS em 660 m (temperatura máxima de 12,60º C).
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Figura 33. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
HadCM3 em 25º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao
sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

Em 25º S, o MIROC3.2(Hires) (Fig. 34) representa fluxo em sentido sul se
estendendo desde a plataforma até 41º W atingindo profundidades de 800m, ocupando o
nível de AT e ACAS e um pouco do limite de AIA. Núcleo centrado em 43,875º W com
velocidades máximas próximas à 0,23 m.s-1 próximo da superfície. Em superfície é
observado um fluxo em sentido norte com velocidades inferiores à 0,01 m.s-1. Em
aproximadamente 2000 m, núcleo centrado em 40,5º W de velocidades em torno de 0,03
m.s-1, em sentido sul. Profundidade máxima de AT em 210 m e de ACAS em 720 m.
Temperatura máxima de AT é cerca de 23,33º C e temperatura máxima de ACAS próxima à
16,03º C.
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Figura 34. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
MIROC3.2(Hires) em 25º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção
ao sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

De acordo com a seção de velocidade meridional média do MIROC, é possível
observar que o modelo, aparentemente, não representa o escoamento referente à CCI na
seção 25º S.
Na seção 30º S, no modelo CCSM3 (Fig. 35), é possível observar um núcleo em
superfície com sentido sul e velocidades máximas próximas à 0,12 m.s-1, centrado em
aproximadamente 46º W. Este fluxo, característico da CB, transporta AT e ACAS até a
profundidade máxima de cerca de 579 m. O núcleo é assimétrico e se estende deste a
plataforma até 44º W. Um fluxo em superfície, de sentido norte, é observado ao lado da CB,
centrado em 43º W em 46 m com velocidades próximas à 0,009 m.s-1. O limite máximo de
AT está em aproximadamente 150 m e o de ACAS em torno de 630 m. Abaixo do limite de
ACAS, não é observada inversão do sentido do fluxo. Um núcleo em profundidades
próximas à 2125 m e com sentido sul também é observado, com velocidades máximas de
cerca de 0,03 m.s-1. A temperatura máxima em AT é de 22,02º C e a de ACAS é 16,85º C.
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Figura 35. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
CCSM3 em 30º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao
sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

No modelo GFDL-CM2.1 (Fig. 36), em 30º S, em superfície fluxos em sentidos
opostos. Um, em sentido sul, com um núcleo sobre a plataforma e dentro do limite de AT
com velocidades próximas à 0,11 m.s-1, estende-se assimetricamente até aproximadamente
524 m, dentro do limite de ACAS, onde atinge velocidades na ordem de 0,03 m.s-1 em cerca
de 45º W. O outro, que se inicia em 44º W e atinge os 41º W, com sentido norte e núcleo
centrado em 43º W e velocidades máximas próximas à 0,012 m.s-1. Tem seu limite inferior
ainda dentro do limite de ACAS em profundidade de cerca de 384 m. Ainda são observados
mais dois núcleos: um núcleo em níveis intermediários, em aproximadamente 2050 m, com
sentido sul e velocidades máximas próximas à -0,04 m.s-1, e outro, em níveis profundos,
centrado em cerca de 3900 m com sentido norte. Profundidade máxima de AT em 85 m,
com temperatura máxima de 21,88º C, e de ACAS em torno dos 620 m, com temperatura
máxima de 18,34º C.
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Figura 36. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
GFDL-CM2.1 em 30º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao
sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

Em 30º S, dois núcleos bem formados em superfície no modelo HadCM3 (Fig. 37).
O mais próximo à plataforma, entre 45º W e 43,5º W, centrado em 44º W com sentido sul e
velocidades máximas de cerca de 0,18 m.s-1. Este fluxo estende-se até cerca de 450 m,
dentro do limite de ACAS. O outro, em sentido oposto, centrado em 43º W com velocidades
máximas de 0,09 m.s-1. Este núcleo atinge profundidades inferiores ao núcleo da CB, em
cerca de 301 m. Ao lado deste segundo núcleo, em aproximadamente 42º W, pode ser
observado um fluxo raso em sentido sul. Um núcleo centrado em 44º W e 1500 m, de
sentido sul com velocidades máximas inferiores (0,05 m.s-1), também é observado.
Profundidade máxima de AT em aproximadamente 310 m e de ACAS em 720 m.
Temperaturas máximas: AT de aproximadamente 22,95º C e de ACAS 12,10º C.
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Figura 37. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
HadCM3 em 30º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao sul, e
em vermelho às velocidades em direção ao norte.

No modelo MIROC3.2(Hires) em 30º S (Fig. 38), núcleo em superfície em sentido
sul, entre 48,375º W e 46,125º W, centrado em 47,25º W e com velocidades máximas de
0,35 m.s-1. Este núcleo se aprofunda até a faixa da ACAS, atingindo profundidades de 700
m. Em superfície pode ser observado um fluxo raso em sentido oposto, com velocidades
inferiores à 0,15 m.s-1. Profundidade máxima da AT em 170 m e de ACAS em 800 m. Não
chega a ser observado uma reversão do sentido do fluxo abaixo do núcleo de AT. Um
núcleo pouco definido em 2500 m, de cerca de -0,05 m.s-1 pode ser observado.
Temperatura máxima na camada referente à AT de 21,82º C e em ACAS temperatura
máxima de 17,64º C.
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Figura 38. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
MIROC3.2(Hires) em 30º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção
ao sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

Em 30ºS todos os modelos são capazes de representar o fluxo referente à
recirculação anticiclônica em níveis de AT e ACAS, correspondente aos fluxos em sentido
norte (velocidades positivas), escoando ao lado da CB e estendendo-se nos níveis destas
massas d’água. O modelo MIROC representa este fluxo de maneira menos intenso que os
outros modelos e o HadCM3 é capaz de representar este fluxo em nível de AT e ACAS,
apesar de representar uma CB mais afastada da costa.
Com exceção do modelo CCSM3, os modelos representam um fluxo com sentido
norte, ou velocidades positivas, em profundidades próximas à 4000 m em aproximadamente
40º W, possivelmente associado à Água de Fundo Antártica (AFA).
A partir da análise realizada, foram selecionadas três profundidades para que os
campos de velocidade e linhas de fluxo, linhas idealizadas contínuas que representam a
direção do vetor velocidade em cada ponto, no verão e no inverno, fossem plotados: no
ponto mais superficial da grade numérica, ou seja, o mais próximo à superfície, em
aproximadamente 100 m, ou seja, no nível de AT em todos os modelos, com exceção do
GFDL-CM2.1 já que nesta profundidade o modelo já representa a ACAS, e em
aproximadamente 500 m (nível de ACAS em todos os modelos). Como a CB faz parte da
84

circulação de grande escala do Atlântico Sul, os campos gerados buscaram contemplar
parte do Giro Subtropical e outras correntes importantes na hidrodinâmica local, como a
CSE, a CM e a CNB.
Nas camadas mais próximas à superfície do oceano (Figs. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
e 46), todos os modelos representam a intensificação da CB no verão, visualizada através
do aumento do tamanho dos vetores de velocidade nesta estação do ano. Além disso, todos
os modelos representam, no inverno, o Giro Subtropical mais demarcado e deslocado para
oeste.

Figura 39. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
verão no modelo CCSM3.
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Figura 40. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
inverno no modelo CCSM3.

Figura 41. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, em superfície, durante o verão no
modelo MIROC3.2(Hires).
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Figura 42. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, em superfície, durante o inverno
no modelo MIROC3.2(Hires).

Figura 43. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
verão no modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 44. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
inverno no modelo GFDL-CM2.1.

Figura 45. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
verão no modelo HadCM3.
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Figura 46. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
inverno no modelo HadCM3.

Para cada um dos campos de velocidade, foram determinadas as regiões de
velocidade meridional igual a zero, para que fosse determinada a posição aproximada da
bifurcação da CSE nos níveis referentes à AT e ACAS, bem como a posição da Confluência
Brasil-Malvinas. O posicionamento das bifurcações da CSE, tanto em nível de AT como em
ACAS, e da confluência, no inverno e no verão, no modelo MIROC3.2(Hires) está mais ao
norte que os outros modelos.
Considerando o nível de AT (Figs. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54), a bifurcação da
CSE neste modelo ocorre no verão em aproximadamente 16,5º S e no inverno em 17,2º S.
E da confluência com a Corrente das Malvinas em 37,5º S no verão e em 36,5º S no
inverno. Já o modelo HadCM3 é o que representa o posicionamento da bifurcação da CSE
mais ao sul dentre os modelos: no verão em 19,6º S e no inverno em 22,5º S. Na
confluência com a Corrente das Malvinas, o modelo GFDL-CM2.1 é o que apresenta
posicionamento mais ao sul: no verão em 42,3º S e no inverno em 42º S.
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Figura 47. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 96,90 m,
durante o inverno no modelo CCSM3.

Figura 48. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 96,90 m,
durante o verão no modelo CCSM3.
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Figura 49. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 105 m,
durante o inverno no modelo GFDL-CM2.1.

Figura 50. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 105 m,
durante o verão no modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 51. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 95,8 m,
durante o inverno no modelo HadCM3.

Figura 52. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 95,8 m,
durante o verão no modelo HadCM3.
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Figura 53. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 100 m,
durante o inverno no modelo MIROC3.2(Hires).

Figura 54. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 100 m,
durante o verão no modelo MIROC3.2(Hires).
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Em nível de ACAS (Figs. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62), a bifurcação da CSE no
MIROC3.2(Hires) ocorre, no verão, em aproximadamente 21,9º S e no inverno em 22,1º S.
E da confluência Brasil-Malvinas em 37,9º S no verão e em 37º S no inverno. O modelo
GFDL-CM2.1 representa a posição da bifurcação mais ao sul dentre os modelos: 25,6º S no
verão e 26º S no inverno. A posição da confluência Brasil-Malvinas no modelo GFDL-CM2.1
se apresenta mais ao sul no verão, em 42,6º S, enquanto no inverno o modelo HadCM3
apresenta a posição mais ao sul, em 42,5º S.

Figura 55. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 465 m,
durante o inverno no modelo CCSM3.
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Figura 56. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 465 m,
durante o verão no modelo CCSM3.

Figura 57. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 524 m,
durante o inverno no modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 58. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 524 m,
durante o verão no modelo GFDL-CM2.1.

Figura 59. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 447 m,
durante o inverno no modelo HadCM3.
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Figura 60. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 447 m,
durante o verão no modelo HadCM3.

Figura 61. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 500 m,
durante o inverno no modelo MIROC3.2(Hires).
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Figura 62. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 500 m,
durante o verão no modelo MIROC3.2(Hires).

A tabela VIII sintetiza os resultados obtidos nestas análises, demonstrando a
posição aproximada da bifurcação da CSE, nos níveis de AT e ACAS, em cada um dos
modelos, bem como os possíveis deslocamentos sazonais desta posição observados.

Tabela VIII. Latitude aproximada da bifurcação da CSE (BCSE) no nível da AT e da ACAS
em cada modelo no cenário 20C3M.
Modelo

BCSE em AT

BCSE em ACAS

Verão

Inverno

Verão

Inverno

MIROC3.2(Hires)

16,5º S

17,2º S

21,9º S

22,1º S

HadCM3

19,6º S

22,5º S

25º S

25º S

CCSM3

18,4º S

19,1º S

25,4º S

25,3º S

GFDL-CM2.1

17,4º S

18,7º S

25,6º S

26º S
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5.2. TRANSPORTE DE VOLUME E TRANSPORTE ADVECTIVO DE CALOR

Os valores médios, máximos, mínimos, amplitude, desvio padrão e variância das
séries temporais mensais do transporte de volume e do fluxo advectivo de calor meridionais
totais integrados por seção e para as camadas referentes às massas d'água AT e ACAS no
cenário 20C3M nos quatro modelos foram estimados e são apresentados nas tabelas IX e
X. Os valores positivos indicam transporte ou fluxo para norte e os valores negativos
indicam transporte ou fluxo para sul.

Tabela IX. Medidas estatísticas e transporte de volume integrado médio, máximo e mínimo
total e das camadas referentes à AT e ACAS nas seções 25º S e 30º S em todos os
modelos.
Transporte de Volume (Sv)
Total
25º S
HadCM3
30º S

25º S
CCSM3
30º S

25º S
GFDL
30º S

25º S
MIROC
30º S

Máximo

Mínimo

Amplitude

-2,32

6,74

-10,76

17,51

Desvio
Padrão
3,16

Média

AT

Variância
10,01

-3,38

1,04

-8,47

9,51

1,53

2,36

ACAS

1,05

7,03

-3,97

11,00

1,80

3,26

Total

-10,80

0,85

-22,29

23,15

3,43

11,80

AT

-4,97

0,37

-10,13

10,50

1,57

2,48

ACAS

-5,83

0,96

-12,16

13,13

2,09

4,38

Total

-0,26

6,81

-6,42

13,23

1,91

3,65
1,92

AT

-2,16

0

-5,50

5,50

1,38

ACAS

1,89

7,22

-1,56

8,79

1,63

2,65

Total

-7,93

0

-15,72

15,72

4,64

21,55

AT

-1,86

0

-5,01

5,01

1,43

2,06

ACAS

-6,06

0

-13,42

13,42

3,58

12,83

Total

-6,10

2,80

-14,22

17,02

2,41

5,85

AT

-2,86

0

-5,56

5,56

0,74

0,54

ACAS

-3,24

3,44

-9,30

12,75

1,91

3,68

Total

-7,12

-0,05

-13,45

13,40

1,90

3,64
0,93

AT

-1,10

0,86

-3,69

4,55

0,96

ACAS

-6,01

-0,05

-13,45

13,40

1,69

2,87

Total

-18,61

-5,93

-29,34

23,41

3,65

13,36

AT

-6,69

-2,87

-10,86

7,99

1,20

1,44

ACAS

-11,92

-2,80

-18,76

15,96

2,65

7,04

Total

-33,26

-19,32

-47,10

27,77

4,25

18,09

AT

-7,63

0,02

-14,10

14,13

2,04

4,20

ACAS

-25,62

-16,42

-36,47

20,05

3,08

9,53
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Tabela X. Medidas estatísticas e transporte de calor integrado médio, máximo e mínimo
total e das camadas referentes à AT e ACAS nas seções 25º S e 30º S em todos os
modelos.
Transporte de calor ( PW)

Média

Máximo

Mínimo

Amplitude

Desvio Padrão

Variância

-0,25

0,26

-0,83

1,10

0,19

37,01

-0,29

0,07

-0,74

0,81

0,13

17,28

ACAS

0,03

0,26

-0,15

0,42

0,07

4,97

Total

-0,61

0,03

-1,29

1,33

0,19

37,81

AT

-0,38

0,02

-0,80

0,83

0,12

15,44

ACAS

-0,23

0,02

-0,49

0,51

0,08

7,13

Total

-0,13

0,26

-0,56

0,82

0,14

19,72

Total
25º S
HadCM3
30º S

25º S
CCSM3
30º S

25º S
GFDL
30º S

25º S
MIROC
30º S

AT

AT

-0,19

0

-0,52

0,52

0,12

15,78

ACAS

0,06

0,26

-0,11

0,41

0,06

4,75

Total

-0,50

0

-0,99

0,99

0,29

87,01

AT

-0,16

0

-0,45

0,45

0,12

16,12

ACAS

-0,33

0

-0,82

0,82

0,20

41,16

Total

-0,51

0,06

-1,05

1,12

0,15

24,76

AT

-0,26

0

-0,52

0,52

0,06

4,69

ACAS

-0,25

0,11

-0,59

0,71

0,10

11,85

Total

-0,04

0,04

-0,87

0,91

0,13

18,90

AT

-0,10

0,07

-0,32

0,40

0,08

7,96

ACAS

-0,34

0,04

-0,87

0,91

0,11

12,45

Total

-1,25

-0,48

-1,88

1,40

0,22

50,28

AT

-0,57

-0,24

-0,91

0,68

0,10

10,75

ACAS

-0,67

-0,21

-1,05

0,83

0,13

19,54

Total

-1,99

-1,13

-2,82

1,69

0,26

71,36

AT

-0,63

0

-1,12

1,12

0,16

27,15

ACAS

-1,35

-0,85

-2,03

1,17

0,17

29,49

A partir destes resultados pode ser claramente observado, em todos os modelos, o
aumento do transporte volume da CB à medida que a corrente flui para sul. Considerando a
seção 25º S do modelo HadCM3, o transporte integrado médio é -2,32 Sv (

3,16). Neste

mesmo modelo, o transporte de volume integrado médio aumenta para -10,80 Sv (

3,43)

na seção 30º S. Entretanto, os resultados deste mesmo modelo indicam que a variância é
superior ao valor da média do transporte de volume e, desta forma, não é possível
considerar o transporte médio como um indicativo consistente dos transportes neste caso.
Considerando os transportes totais da CB, o maior transporte de volume médio foi 33,26 Sv (

4,25) na seção 30º S no modelo MIROC3.2(Hires), enquanto o menor

transporte médio foi -0,26 Sv (

1,9119) na seção 25º S no modelo CCSM3. Quanto ao

transporte de calor, o maior transporte de calor médio foi -1,99 PW (
100

0,26) na seção 30º S

e no modelo MIROC3.2(Hires), enquanto o menor transporte de calor médio foi -0,04 PW (
0,13) na seção 30º S no modelo GFDL-CM2.1. Assim como descrito no parágrafo anterior
para os resultados do modelo HadCM3, os resultados do modelo MIROC3.2(Hires) também
apresentam variâncias superiores ao valores de transporte médios. Importante ressaltar que
os transportes médios do modelo MIROC3.2(Hires) são destacadamente superiores aos
resultados médios dos demais modelos. A diferença observada entre os transportes médios
dos modelos bem como os possíveis motivos que levam a mesma serão discutidos nos
capítulos seguintes do trabalho.
Com exceção do modelo HadCM3 para as séries de transporte de volume e
transporte de calor totais e do modelo CCSM3 para a série de transporte de calor total, as
séries temporais de transporte de volume e transporte de calor totais apresentam o desvio
padrão menor do que a média. Assim, comparativamente, a variabilidade dos transportes
totais de volume em HadCM3 e fluxos totais de calor em HadCM3 e em CCSM3 é maior do
que nos outros modelos.
Em todos os modelos, os transportes de volume e transporte de calor totais médios
são negativos, indicando fluxos totais predominantemente direcionados para sul. No modelo
MIROC, tanto na seção 25º S, quanto na seção 30º S, o transporte de volume e o transporte
de calor totais médios sempre são em sentido sul, assim como no modelo CCSM3 em 30º S
em suas séries temporais de transporte de volume e transporte de calor totais e na série
temporal de transporte de volume total em GFDL.CM2.1 em 30º S, conforme indicado pelos
valores mínimo e máximo das suas séries temporais. Para os outros casos, é observada
uma variação no sentido, para norte e para sul, dos transportes e fluxos médios.
Considerando os transportes e os fluxos da AT, definida por
maior transporte de volume médio foi -7,63 Sv (

,o

2,04) na seção 30º S no modelo

MIROC3.2(Hires), enquanto o menor transporte médio foi -1,10 Sv (

0,96) na seção 30º S

no modelo GFDL-CM2.1. Quanto ao transporte de calor, o maior transporte de calor médio
foi -0,63 PW (

0,16) na seção 30º S e no modelo MIROC3.2(Hires), enquanto o menor

transporte médio foi -0,10 PW (

0,08) na seção 30º S no modelo GFDL-CM2.1.

O maior transporte de volume médio de ACAS, delimitada por
, foi –25,62 Sv(

3,08) na seção 30º S no modelo MIROC3.2(Hires),

enquanto o menor transporte médio foi 1,05 Sv (

1,80) na seção 25º S no modelo

HadCM3. Quanto ao transporte de calor, o maior transporte de calor médio foi -1,35 PW (
0,17) na seção 30º S e no modelo MIROC3.2(Hires), enquanto o menor transporte médio foi
0,03 PW (

0,07) na seção 25º S no modelo HadCM3.
101

Na seção 25º S, no cenário 20C3M, a contribuição da AT ao transporte de volume
integrado total predomina sobre a contribuição de ACAS nos modelos HadCM3 e no
CCSM3, quadro este invertido na seção 30º S, onde o transporte de ACAS predomina sobre
o de AT. Nos modelos GFDL-CM2.1 e MIROC3.2(Hires) os transportes médios de ACAS
correspondem à maior parte do transporte de volume integrado na CB em ambas as
seções. Quanto ao transporte de calor médio, a contribuição de AT supera a de ACAS em
25º S nos modelos HadCM3, CCSM3 e GFDL-CM2.1 e em 30º S no modelo HadCM3.
Para uma visualização mais detalhada, as séries dos transportes de volume e
transporte de calor anuais integrados (total, para AT e ACAS) de cada modelo foram
plotadas e são apresentadas nas figuras 63 à 68.

Figura 63. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual na Corrente do
Brasil em 25º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.
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Figura 64. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual na Corrente do
Brasil em 30º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.

Figura 65. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual em AT em 25º
S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.
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Figura 66. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual em AT em 30º
S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.

Figura 67. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual em ACAS em
25º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.
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Figura 68. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual em ACAS em
30º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.

As séries temporais, tanto de transporte de volume como de transporte de calor
(Figs. 69 à 74), demonstram que, em ambas as seções, o modelo MIROC3.2(Hires) se
diferencia de forma mais significativa entre os modelos por apresentar, de maneira geral,
séries temporais com valores distantes dos outros três modelos, que apresentam grande
similaridade entre os valores médios de transporte e fluxo. No caso, por exemplo, do
transporte de volume em ACAS na seção 30º S, a ordem de grandeza da série temporal
dos dados do MIROC3.2(Hires) chega a ser 5 vezes superior as séries dos demais
modelos.
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Figura 69. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual na Corrente do
Brasil em 25º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.

Figura 70. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual na Corrente do
Brasil em 30º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.

106

Figura 71. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual em AT em 25º S
nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.

Figura 72. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual em AT em 30º S
nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.
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Figura 73. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual em ACAS em 25º
S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.

Figura 74. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual em ACAS em 30º
S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HadCM3.

108

Através da análise das séries temporais apresentadas anteriormente, tanto de
transporte de volume como de transporte de calor, não são observadas claramente
tendências de aumento ou redução destes transportes no período analisado, entretanto é
possível observar variações interanuais dos transportes, as quais serão investigadas em
maior detalhe na seção 5.3.

5.3. ANÁLISE DE ONDALETAS

Para a análise de ondaletas, foram utilizadas as séries temporais do transporte de
calor mensal integrado em cada seção (total, em AT e ACAS) e do transporte de volume
mensal integrado em cada seção (total, em AT e ACAS) para o cenário 20C3M em cada
modelo. No cenário 20C3M a série temporal está compreendida entre 1901 e 2000. Para as
análises espectrais apresentadas neste estudo foi utilizada a ondaleta de Morlet
(TORRENCE & COMPO, 1998).
Os resultados da análise de ondaletas são apresentados nas figuras 75 à 82. Nestas
mesmas figuras, as figuras identificadas com a letra A apresentam as séries temporais do
transporte de volume integrados normalizados pelo desvio padrão. As figuras identificadas
com a letra B exibem o espectro da potência (valor absoluto ao quadrado) da transformada
de ondaleta para os transportes de volume mensais nas seções 25º S e 30º S para os
quatro modelos, com o cone de influência (curva em forma de U). Os contornos em negrito
nas figuras B representam o nível de significância de 5 %. As oscilações estão distribuídas
em bandas entre 1 e 64 anos. Os gráficos de potência global da ondaleta são identificados
com a letra C. As figuras identificadas com a letra D exibem as séries temporais da
variância média em certa banda. A banda interanual considerada variou entre as séries
temporais utilizadas, de modo a permitir uma análise das frequências mais expressivas em
cada série temporal.
As análises comparativas entre os resultados da técnica de Ondaleta para as séries
temporais de transporte de volume e de transporte de calor revelam que a variabilidade
temporal das séries é muito similar, fato este esperado, já que na estimativa do transporte
advectivo de calor, na escala considerada, as variações de velocidade predominam sobre
as variações de temperatura. Sendo assim, optou-se por apresentar apenas as figuras
referentes aos resultados da análise de ondaletas das séries temporais do transporte de
volume.
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Observando a figura da seção 25º S do modelo HadCM3 (Fig. 75), fica claro que há
uma concentração de potência entre a banda de 3 e 5 anos, demostrando que essa série
temporal possui um sinal interanual forte. As maiores potências são observadas entre os
anos 1907 e 1913, 1922 e 1944 e a partir de 1950, sendo que a maior energia do espectro
global de ondaleta corresponde à 4 anos. Para a série de transporte de volume total em 25º
S no HadCM3, o gráfico da variância apresenta períodos distintos quando a variância do
transporte mensal foi alta, sendo que a maior variância ocorre entre 1974 e 1985, com pico
em 1978. Próximo à este período, foram registrados eventos de ENSO em 1976 e 1982
(SEVEROV et al., 2004), que podem ser responsáveis pela alta variância observada.

A

B

C

D
Figura 75. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na seção
25º S no modelo HadCM3.

As figuras dos espectros de energia dos modelos CCSM3 (Fig. 76), GFDL-CM2.1
(Fig. 77) e MIROC3.2(Hires) (Fig. 78) para 25º S apresenta picos isolados, mas apesar das
menores potências ao longo da banda de 3 à 5 anos, a frequência interanual também está
presente nessas séries temporais de transporte de volume totais, podendo ser confirmado
pelos espectros globais de energia, onde episódios de transporte de volume apresentam
picos importantes quase significativos ao nível de 5%: no CCSM3, na banda entre 1 e 5
anos, em GFDL-CM2.1 entre 2 e 8 anos e no MIROC3.2(Hires) entre 3 e 7 anos. Os
resultados obtidos para o modelo CCSM3 revelam um aumento de potência em torno do
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ano de 1959, num período próximo à 9 anos, mas ao espectro global de ondaleta, esse pico
encontra-se mais distante da curva dos 5%. No GFDL-CM2.1, dois picos quase
significativos aos 5% são observados no Espectro Global, que correspondem às altas
potências observadas entre 1922 e 1935, 1943 e 1950 e 1963 e 1977. Neste modelo, os
picos máximos do espectro global, os mais próximos à curva dos 5%, correspondem aos
períodos de cerca de 3 e 5 anos. No gráfico de variância, na banda entre 2 e 8 anos, a
maior variância é observada entre os anos 1944 e 1949, com valor máximo no ano 1947,
variância esta que pode ser atribuída à ocorrência de episódios de ENSO registrados em
1941 e 1948 (SEVEROV et al., 2004). No MIROC3.2(Hires), não são observadas potências
tão elevadas quanto as apresentadas pelos outros modelos, e os picos do espectro global
estão distantes da curva dos 5%. A maior potência se concentra 1934 e 1966. No gráfico de
variância, o pico corresponde ao ano de 1948.
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D
Figura 76. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na seção
25º S no modelo CCSM3.
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Figura 77. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na seção 25º S no
modelo GFDL-CM2.1.
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D
Figura 78. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na seção
25º S no modelo MIROC3.2(Hires).
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Em 30º S, a série temporal de transporte de volume total do modelo HadCM3 (Fig.
79) apresenta a mesma característica do que em 25º S, com uma concentração de potência
na banda entre 3 e 5 anos. As maiores potências são observadas praticamente
uniformemente ao longo de toda a série temporal, sendo que a maior energia do espectro
global de ondaleta corresponde à 4 anos. Para a série de transporte de volume total em 30º
S no HadCM3, o gráfico da variância apresenta pouca variação da variância, sendo que a
maior variância é observada entre 1936 e 1945, com pico em 1941. Eventos de ENSO
foram registrados em 1940 em 1941, conforme apresentado em SEVEROV et al. (2004).
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D
Figura 79. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na seção
30º S no modelo HadCM3.

Os modelos CCSM3 (Fig. 80) e GFDL-CM2.1 (Fig. 81), apesar de continuarem a
apresentar picos isolados, apresentam a banda com maior número de picos significativos
deslocada para frequências menores do que as apresentadas em 25º S. Em CCSM3, a
concentração de potência passa a ser na banda entre 3 e 10 anos, que apresenta três
áreas no Espectro de Potência, com altas potências (entre 1936 e 1951 e entre 1976 e
1990), e também entre 19 e 30 anos, região esta próxima ao cone de influência, mas com
pico no espectro global acima dos 5%, entre 1935 e 1963. No gráfico de variância, grandes
variâncias são observadas no início da série e entre 1934 e 1942, sendo que dentro deste
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período foram observados episódios de ENSO em 1932, 1939, 1940 e 1941 (SEVEROV et
al., 2004). No modelo GFDL-CM2.1 os períodos mais energéticos estão na banda entre 8 e
18 anos e são distribuídos ao longo de grande parte da série, sendo que o evento mais
energético está concentrado entre 1920 e 1952. O pico correspondente à esta alta energia
no Espectro Global possui valor máximo no período de 13 anos. Um grande pico no
espectro global é observado em períodos superiores à 32 anos, porém fora da área do cone
de influência. Não é observada muita variação no gráfico de variância, e o máximo está
localizado no ano de 1940. Na análise de ondaletas para o modelo MIROC3.2(Hires) (Fig.
82), a banda entre 3 e 9 anos é a mais expressiva, apesar de seus picos estarem bem
distantes dos 5% de confiança. A maior potência da série é encontrada entre 1973 e 1985,
período este que corresponde há maior variância observada no gráfico de variância, com
pico no ano de 1979. Em 1976 e em 1982 foram registrados eventos de ENSO, talvez
associado à alta variância encontrada (SEVEROV et al., 2004).
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Figura 80. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na seção
30º S no modelo CCSM3.
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Figura 81. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na seção
30º S no modelo GFDL-CM2.1.
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D
Figura 82. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na seção
30º S no modelo MIROC3.2(Hires).
A frequência interanual em 25º S das séries temporais de transporte de volume
médios totais é confirmada por uma integração da potência sobre o tempo, ou seja, uma
115

média temporal das potências existentes entre o início e o fim da série analisada (Espectro
de potência Global), que apresenta nesta frequência, especialmente entre 3 e 5 anos para a
maior parte dos modelos, picos significantemente próximos ou acima do nível de confiança
de 95% no espectro de potência global.
Na seção 30º S, a frequência interanual na banda entre 3 e 9 anos, com tendências
interdecadais em alguns modelos, apresenta no espectro de potência global, picos
significantemente próximos ou acima do nível de confiança de 95%.
Os sinais interanuais do modelo HadCM3, na banda de 3 à 5 anos, ocorre ao longo
de toda a série temporal (de 1900 à 2000) de transporte de volume total, tanto em 25º S
quanto em 30º S. Os sinais interanuais com maiores potências em 25º S, na banda entre 2
e 5 anos, no modelo CCSM3 se concentram entre os anos 1976 e 1995, com maiores
intensidades em 1980 e em 1992. O gráfico de variância da seção 25º S do modelo
CCSM3, na banda entre 2 e 5 anos, indica que a maior variância ocorreu entre 1978 e
1983, com pico em 1981.
Analisando as séries temporais do transporte de volume de AT em 25º S, nos
modelos HadCM3 e MIROC3.2(Hires) há uma grande semelhança entre a análise de
ondaletas destas séries e a das séries de transporte de volume total, ressaltando que no
caso do MIROC3.2(Hires), apesar da curva global da ondaleta do transporte de volume de
AT ser diferente da mesma curva para o transporte total, ainda há predominância de banda
de menor frequência. Neste modelo, as maiores potências estão entre 4 e 15 anos e não há
picos próximos aos 5%. Em MIROC, há um aumento da variância entre os anos 1942 e
1953.
No modelo CCSM3, a análise de ondaletas da série temporal de transporte de AT
também é parecida com a do transporte de volume total, com predominância das mesmas
bandas, destacando uma intensificação da potência nas bandas de 7 à 12 anos, apesar de
estarem bem abaixo dos 5 %, entre os anos de 1953 e 1967. Outras altas potências são
observadas entre 1977 e 1982 e entre 1989 e 1924, entre o período de 2 e 5 anos, que
também é apresentado como um pico próximo aos 5 % no espectro global.
No GFDL-CM2.1, a distribuição a análise de ondaletas para a série temporal do
transporte de volume de AT é bem distinta em relação aquela observada para o transporte
de volume total. Bandas de baixa frequência são predominantes, com picos no espectro
global entre 10 e 36 anos, acima da curva dos 5%. Valores máximos dos picos em 12 e 25
anos. Um pico de maior frequência, na banda entre 2 e 4 anos é também significante aos 5
%, semelhantemente ao transporte de volume total, especialmente entre os anos 1916 e
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1928 e 1955 e 1963. Foi observado também um aumento da variância, na banda entre 8 e
18 anos, entre 1965 e 1987.
Em 30º S, a série temporal do transporte de volume em AT no modelo HadCM3
também apresenta grande semelhança ao observado para as séries de transporte de
volume total em 30º S e de AT em 25º S.
Na série de transporte de volume de AT em 30º S do MIROC3.2(Hires),
comparativamente à 25º S, há uma redução no número de picos do espectro global de
energia e, os mais significativos, estão concentrados na banda entre 3 e 18 anos. Nesta
faixa, as maiores potências são encontradas entre 1922 e 1927, 1933 e 1966 e 1972 e
1981. Ainda assim, todos estão distantes da curva dos 5 %, com exceção do pico
representativo da banda de 1 ano.
Nos modelos CCSM3 e GFDL-CM2.1, a curva do espectro global da série temporal
de transporte de AT em 30º S é distinta da série de AT em 25º S. No CCSM3, há
predominância das bandas de mais baixa frequência, principalmente entre 11 e 27 anos.
Maiores potências são observadas entre 1948 e 1965, dentro do cone de influência. Há
também uma variabilidade marcante na banda de 1 ano. Já no GFDL-CM2.1, com exceção
da banda de 1 à 1,5 anos, que exibe as maiores potências no espectro de potência, todos
os picos estão distantes da curva dos 5% de confiança.
Com relação ao transporte de volume de ACAS em 25º S, os modelos HadCM3 e
MIROC3.2(Hires) apresentaram a análise de ondaletas semelhante ao observado para o
transporte de volume total em 25º S. Em HadCM3, as maiores potências ocorrem entre
1932 e 1928, 1938 e 1940 e 1973 e 1986. Um pico de valor máximo de período de 23 anos
é observado, mas ainda distante da curva dos 5%.
No modelo CCSM3, os espectros de ondaletas de ACAS e transporte de volume
total em 25º S são semelhantes, com pico na mesma frequência, entre 2 e 4 anos, próximo
aos 5%. Nesta faixa, maior potência ocorre entre 1977 e 1983. Importante destacar que
frequências mais baixas, superiores aos 25 anos também são expressivas nos resultados
relativos à ACAS, mas encontram-se abaixo do cone de influência.
Nos espectros referentes à ACAS em 25º S no modelo GFDL-CM2.1, no espectro
global é observado um importante pico acima dos 5% de confiança na banda entre 4 e 8
anos, semelhante ao transporte de volume total na mesma seção. Isto se deve às altas
potências encontradas entre 2 e 9 anos, entre os anos 1925 e 1940 e 1960 e 1980.
Em relação ao transporte de volume total em 30º S, os transporte de ACAS em 30º
S no modelo HadCM3 e GFDL-CM2.1 comportam-se de maneira semelhante na análise de
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ondaletas. O modelo MIROC3.2(Hires) também, ressaltando apenas uma predominância da
banda entre 8 e 19 anos, que apresentam dois picos bem demarcados no espectro global,
que em grande parte se deve à alta potência encontrada a partir de 1981, porém fora do
cone de influência. O GFDL-CM2.1 apresenta altas potências entre os anos de 1920 e 1939
e 1960 e 1967.
No modelo CCSM3, na série temporal de ACAS em 30º S, o pico significantemente
expressivo de aproximadamente 25 anos, apresentado pela série de transporte de volume
total na mesma seção, já não é mais observado. Há um predomínio da banda de 4 à 13
anos, também encontrada na série do transporte de volume total. Maiores potências
observadas entre 1940 e 1956.
As análises de ondaletas revelam uma maior similaridade entre os espectros de
ondaletas da ACAS e dos transportes totais integrados na CB, provavelmente indicando
uma predominância desta massa d´água sobre a dinâmica e variabilidade dos transportes
associados à CB. Ressalta-se ainda que na seção à 30º S há uma predominância de
variabilidades de mais baixa frequência em relação à seção 25º S.
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6. CENÁRIO A1B

Nesta seção serão apresentados os resultados relativos ao Cenário A1B. Na parte
inicial do texto serão descritos como os modelos utilizados no trabalho representam a
Corrente do Brasil sob as condições de um cenário de mudanças climáticas. Assim como
feito para o cenário 20C3M, serão apresentadas as análises, tanto nas seções 25º S e 30º
S, como também em campos horizontais em área mais abrangente, referentes a parâmetros
oceanográficos importantes para esta interpretação, tanto em profundidade como em
superfície. No segundo tópico do capítulo, serão apresentados os resultados do transporte
de volume e transporte advectivo de calor calculados para a Corrente do Brasil neste
cenário. Por último, são apresentados os resultados da análise de ondaletas realizado para
as séries temporais de transporte de volume e transporte de calor.

6.1. REPRESENTAÇÃO DA CORRENTE DO BRASIL EM CENÁRIO DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Com o objetivo de melhor visualizar a representação de cada modelo da estrutura da
circulação na área estudada, foram plotados seções verticais de velocidade meridional para
as duas seções zonais estudadas, posicionadas nas latitudes de 25º S e 30º S.
Nas figuras seguintes são apresentadas as seções de velocidades meridionais
médias, para toda a série temporal, para os modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, HadCM3 e
MIROC3.2(Hires). Em todas as figuras são apresentados os contornos isopicnais que
representam os limites verticais relativos à AT, ACAS e AIA.
Na seção 25º S e no modelo CCSM3 (Fig. 83), é observado um fluxo em superfície,
em sentido sul, que se estende entre AT e ACAS até a profundidade máxima de cerca de
317 m. Em superfície, atinge velocidades máximas de 0,092 m.s-1. Ainda em limite da AT, é
observado um fluxo em sentido norte, que se estende em AT, ACAS e AIA até a
profundidade máxima de 1139 m. Seu núcleo, centrado em 40º W, em 579 m de
profundidade, atinge velocidade da ordem de 0,03 m.s-1. Em profundidades superiores à
918 m, já pode ser observado à formação do fluxo para sul, ainda no limite da AIA, que
atinge velocidade máxima em 2125 m de aproximadamente 0,02 m.s-1. Temperatura
máxima de AT de cerca de 25,38º C e de ACAS de 15,96º C.
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Figura 83. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
CCSM3 em 25º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao sul, e
em vermelho às velocidades em direção ao norte.

No modelo GFDL-CM2.1, em 25º S (Fig. 84), é observado um fluxo em sentido sul
desde a plataforma até 38,5º W, com profundidade máxima em 524 m, ou seja, nível da
ACAS. Velocidades máximas em superfície na ordem de 0,089 m.s-1. Em superfície,
pequeno núcleo em sentido oposto à CB é observado em 45º W. Ainda em nível da ACAS,
é observado um núcleo em sentido norte, centrado em 42º W e em 728 m, com velocidades
de 0,0056 m.s-1. Esse núcleo se estende até 1007 m de profundidade, onde começa a ser
observado a reversão do fluxo, passando a apresentar sentido sul em níveis abaixo AIA.
Temperatura máxima na camada de AT de 25,12º C e de temperatura máximo de ACAS de
20,08º C.
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Figura 84. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
GFDL-CM2.1 em 25º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao
sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

No modelo HadCM3 (Fig. 85), em superfície, fluxo em sentido sul com formação de
um núcleo afastado da plataforma, entre 42º W e 40,2º W. Este núcleo ocupa apenas o
limite de AT, até aproximadamente 301 m. Velocidades máximas em superfície, de
aproximadamente 0,14 m.s-1, em 41º W. Ao lado deste núcleo, outro núcleo pequeno, em
superfície, em sentido norte é observado, com velocidades máximas em 40º W de 0,021
m.s-1. Abaixo do núcleo de CB, ocupando nível de AT e ACAS, é observado um fluxo de
sentido norte, entre 203 m e 550 m. Abaixo do nível de AIA pode ser observado um fluxo de
sentido sul, com velocidades máximas de 0,038 m.s-1 em 2116 m de profundidade.
Temperatura máxima de AT de 26,81º C e de ACAS de 14,25º C.
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Figura 85. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
HADCM3 em 25º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao sul, e
em vermelho às velocidades em direção ao norte.

No modelo MIROC em 25º S (Fig. 86), fluxo em sentido sul em níveis de AT e AIA,
com núcleo levemente afastado da plataforma centrado em 43,875º W, com velocidade
máxima de 0,22 m.s-1. O núcleo atinge profundidade máxima de 700 m e, lateralmente, seu
limite é em 41º W. É observado ainda um fluxo em sentido norte em nível de AT e um
núcleo abaixo de AIA, em aproximadamente 2500 m com velocidades máximas de 0,026
m.s-1. Temperatura máxima em AT de 24,82º C e em ACAS de 17,44º C.

122

AT
ACAS
AIA

Figura 86. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
MIROC3.2(Hires) em 25º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção
ao sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

Na seção 30º S, o modelo CCSM3 (Fig. 87), apresenta um núcleo fluindo para sul
sobre a plataforma até 44º W, que se estende até aproximadamente 579 m, ou seja, dentro
do limite de ACAS. Sua parte que apresenta maior velocidade está em superfície, centrado
em 46º W, com velocidades máximas na ordem de 0,13 m.s-1. Abaixo do limite de AIA, um
núcleo em sentido sul é observado em 2125 m, com velocidades da ordem de 0,031 m.s-1.
Um pequeno fluxo em sentido contrário em superfície também é observado, próximo à
43ºW. Temperatura máxima em AT de 23,60º C e em ACAS de 18,55º C.
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Figura 87. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
CCSM3 em 30º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao sul, e
em vermelho às velocidades em direção ao norte.

No modelo GFDL-CM2.1, em 30º S (Fig. 88), dois núcleos em sentidos opostos são
observados em superfície. O representativo da CB, em sentido sul, atinge nível de AT e
ACAS, até aproximadamente 617 m, com limite máximo em aproximadamente 44º W, e
velocidades máximas em superfície de 0,13 m.s-1, centrado em 46º W. O fluxo oposto
apresenta núcleo em AT e ACAS, mas se desenvolve até profundidades no limite de AIA.
As velocidades máximas do núcleo alcançam valores na ordem de 0,021 m.s-1. Abaixo do
limite de AIA, fluxo em sentido sul, com núcleo centrado em 2314 m, com velocidades
próximas à 0,033 m.s-1. Temperatura máxima na camada referente à AT de 23,09º C e em
ACAS de 19,67º C.
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Figura 88. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
GFDL-CM2.1 em 30º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao
sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

No modelo HADCM3, em 30º S (Fig. 89), dois núcleos são observados em
superfície. Um em sentido sul, entre 45º W e 43,4º W, atingindo profundidade máxima em
666 m, dentro do limite de ACAS. Velocidades máximas encontradas no núcleo estão
próximas à 0,19 m.s-1. Além deste núcleo, o fluxo em sentido sul pode ser observado desde
a plataforma, apenas com intensificação neste núcleo. O outro núcleo observado, em
sentido norte, está apenas no limite de AT, entre 43,3º W e 42,22º W, atingindo
profundidade máxima em cerca de 301 m. Abaixo do núcleo não é observada inversão do
sentido do fluxo, que permanece em sentido sul até ser observado uma intensificação em
1500 m e em 2400 m. Temperatura máxima em AT de 24,32º C e em ACAS de 14,23º C.
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Figura 89. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
HADCM3 em 30º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção ao sul, e
em vermelho às velocidades em direção ao norte.

No MIROC, em 30º S (Fig. 90), núcleo bem formado sobre a plataforma, atingindo
não só AT e ACAS, como também parte de AIA, até aproximadamente 1100 m. Seu núcleo,
centrado em 47,25º W, atinge velocidades máximas da ordem de 0,35 m.s-1.
Meridionalmente, se estende até aproximadamente 45,2º W. Em profundidades superiores
ao limite de AIA, é possível observar um aumento do fluxo em direção à sul em
aproximadamente 2500 m e um núcleo, em sentido norte, bem formado, centrado em
39,375º W com velocidades máximas na ordem de 0,1 m.s-1. A temperatura máxima em AT
de 23,73º C e em ACAS de 25,78º C.
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Figura 90. Seção vertical da componente meridional média da velocidade (m.s-1) no modelo
MIROC3.2(Hires) em 30º S. Os valores em azul correspondem às velocidades em direção
ao sul, e em vermelho às velocidades em direção ao norte.

A estutura vertical das seções em 25º S e 30º S em A1B é semelhante ao observado
em 20C3M, entretanto são observadas variações dos valores médios de velocidade
meridional. Aparentemente as principais feições oceanográficas continuaram a ser
observadas nos modelos como o escoamento da CB em superfície, a presença da CCI na
seção em 25º S e a presença de valores positivos de velocidade meridional ao largo de 40º
W associados possivelmente à célula de recirculação anticiclônica do Atlântico Sul em 30º
S.
A partir da análise destes resultados, foram selecionadas 3 profundidades para que
os campos de velocidade, verão e inverno, fossem plotados: no ponto mais superficial da
grade numérica, ou seja, ou o mais próximo à superfície (Figs. 91 à 98), em
aproximadamente 100 m (ou seja, nível de AT em todos os modelos) e em
aproximadamente 500 m (nível de ACAS em todos os modelos).
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Figura 91. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
verão no modelo CCSM3.

Figura 92. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
inverno no modelo CCSM3.
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Figura 93. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
verão no modelo GFDL-CM2.1.

Figura 94. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
inverno no modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 95. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
inverno no modelo HADCM3.

Figura 96. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 5 m, durante o
verão no modelo HADCM3.
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Figura 97. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, em superfície, durante o verão no
modelo MIROC3.2(Hires).

Figura 98. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, em superfície, durante o inverno
no modelo MIROC3.2(Hires).
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Para cada um dos campos de velocidade plotados, foram determinadas as regiões
de velocidade meridional igual a zero, para que fosse determinada a posição aproximada da
bifurcação da CSE, no nível da AT e da ACAS. O posicionamento das bifurcações CSE no
nível da AT e da ACAS no modelo MIROC3.2(Hires), no inverno e no verão está mais ao
norte que os outros modelos, assim como observado em 20C3M.
Considerando o nível de AT (Figs. 99 à 107), a bifurcação da CSE neste modelo
ocorre no verão em aproximadamente 18,2º S e no inverno em 18,5º S. E a da confluência
Brasil-Malvinas em 39,5º S no verão e em 39º S no inverno. Na bifurcação da CSE, o
modelo HADCM3 é o que apresenta um posicionamento mais ao sul entre os modelos: no
verão em 19,3º S e no inverno em 21,6º S. Na confluência Brasil-Malvinas, o modelo GFDLCM2.1 é o que apresenta posicionamento mais ao sul: no verão em 42,9º S e no inverno em
42,4º S.

Figura 99. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 96,9 m,
durante o inverno no modelo CCSM3.
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Figura 100. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 96,9 m,
durante o verão no modelo CCSM3.

Figura 101. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 105 m,
durante o inverno no modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 102. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 105 m,
durante o verão no modelo GFDL-CM2.1.

Figura 103. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 95,8 m,
durante o inverno no modelo HADCM3.
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Figura 104. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 95,8 m,
durante o verão no modelo HADCM3.

Figura 105. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 100 m,
durante o inverno no modelo MIROC3.2(Hires).
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Figura 106. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 100 m,
durante o verão no modelo MIROC3.2(Hires).

Figura 107. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 100 m,
durante o verão no modelo MIROC3.2(Hires).
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No nível da ACAS (Fig. 108 à 115), a bifurcação da CSE no MIROC3.2(Hires) ocorre
no verão em aproximadamente 22,5º S e no inverno em 22º S. E a do encontro entre CB e
Corrente das Malvinas em 39,2º S no verão e em 40º S no inverno. O modelo GFDL-CM2.1
apresenta a posição mais ao sul, entre os modelos, na bifurcação no inverno: em 25,9º S.
No verão, o modelo CCSM3 apresenta a posição mais ao sul, em 25,8º S. O modelo GFDLCM2.1 apresenta a posição mais ao sul da confluência, em 43º S no verão e o modelo
HADCM3 apresenta a posição mais ao sul no inverno, em 42,8º S.

Figura 108. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 465 m,
durante o verão no modelo CCSM3.
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Figura 109. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 465 m,
durante o inverno no modelo CCSM3.

Figura 110. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 524 m,
durante o verão no modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 111. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 524 m,
durante o inverno no modelo GFDL-CM2.1.

Figura 112. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 447 m,
durante o inverno no modelo HADCM3.
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Figura 113. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 447 m,
durante o verão no modelo HADCM3.

Figura 114. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 500 m,
durante o inverno no modelo MIROC3.2(Hires).
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Figura 115. Campo de velocidade média e linhas de fluxo, na profundidade de 500 m,
durante o verão no modelo MIROC3.2(Hires).

A tabela XI sintetiza os resultados obtidos nestas análises, demonstrando a posição
aproximada da bifurcação da CSE, nos níveis de AT e ACAS, em cada um dos modelos,
bem como os possíveis deslocamentos sazonais desta posição observados.

Tabela XI. Latitude aproximada da bifurcação da CSE (BCSE) no nível da AT e da ACAS
em cada modelo no cenário A1B.
Modelo

BCSE em AT

BCSE em ACAS

Verão

Inverno

Verão

Inverno

MIROC3.2(Hires)

18,2º S

18,5º S

22,5º S

22º S

HadCM3

19,3º S

21,6º S

25º S

25º S

CCSM3

18,4º S

21,1º S

25,8º S

25,4º S

GFDL-CM2.1

18,5º S

18,7º S

25,3º S

25,9º S

A partir dos resultados encontrados, que indicam diferentes representações na
posição da bifurcação da CSE entre os modelos, será feita uma análise comparativa com os
resultados obtidos no cenário 20C3M de forma a se entender potenciais alterações nos
transportes oceânicos associados à CB na região estudada.
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6.1. TRANSPORTE DE VOLUME E TRANSPORTE DE CALOR

Os valores médios, máximos, mínimos, amplitude, desvio padrão e variância das
séries temporais mensais do transporte de volume e do transporte advectivo de calor totais
integrados por seção e para as camadas referentes às massas d'água AT e ACAS no
cenário A1B nos quatro modelos analisados são apresentados nas tabelas XII e XIII. Os
valores positivos indicam transportes para norte e os valores negativos indicam transportes
para sul. Os valores positivos indicam transporte para norte e os valores negativos indicam
transporte para sul.
Tabela XII. Medidas estatísticas e transporte de volume integrado médio, máximo e mínimo total e
das camadas referentes à AT e ACAS nas seções 25º S e 30º S em todos os modelos.
Máximo

Mínimo

Amplitude

-2,21

6,33

-12,62

18,96

Desvio
Padrão
2,86

-3,29

1,46

-10,56

11,91

1,58

2,52

ACAS

1,07

5,92

-3,31

9,23

1,49

2,23

Total

-11,37

-0,03

-22,13

22,10

3,58

12,87

AT

-5,67

0,93

-13,20

14,14

2,01

4,05

ACAS

-5,70

-0,46

-11,60

11,14

1,89

3,59

Total

0,03

6,83

-5,48

12,32

2,17

4,74

Transporte de Volume (Sv)

Média
Total

25º S
HADCM3
30º S

25º S
CCSM3
30º S

25º S
GFDL
30º S

25º S
MIROC
30º S

AT

Variância
8,18

AT

-2,98

0,25

-6,25

6,51

1,02

1,04

ACAS

3,02

6,95

-0,35

7,31

1,23

1,53

Total

-11,79

-3,40

-18,71

15,30

2,36

5,60

AT

-4,66

0,12

-8,58

8,71

1,59

2,55

ACAS

-7,13

-1,13

-11,58

10,44

1,41

1,99

Total

-6,01

1,08

-13,71

14,79

2,54

6,49

AT

-2,95

-0,93

-6,46

5,52

0,83

0,70

ACAS

-3,05

2,05

-8,23

10,28

1,84

3,41

Total

-9,53

-0,75

-15,26

14,51

2,34

5,49

AT

-1,80

0,72

-6,02

6,75

1,22

1,50

ACAS

-7,71

-0,75

-14,65

13,90

2,01

4,07

Total

-18,10

-5,45

-34,87

29,41

4,24

18,03

AT

-8,51

-3,14

-16,51

13,36

2,34

5,51

ACAS

-9,58

-0,57

-20,96

20,39

3,06

9,40

Total

-38,34

-23,57

-63,27

39,69

5,18

26,86

AT

-11,96

-3,19

-24,30

21,10

3,58

12,81

ACAS

-26,38

-17,58

-38,97

21,38

3,16

10,03
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Tabela XIII. Medidas estatísticas e transporte de calor integrado médio, máximo e mínimo total e das
camadas referentes à AT e ACAS nas seções 25º S e 30º S em todos os modelos.
Transporte de calor (PW)
Total
25º S
HADCM3
30º S

25º S
CCSM3
30º S

25º S
GFDL
30º S

25º S
MIROC
30º S

AT

Média

Máximo

Mínimo

Amplitude

Desvio Padrão

Variância

-0,27

0,25

-1,03

1,29

0,18

34,03

-0,30

0,09

-0,94

1,03

0,13

18,89

ACAS

0,03

0,22

-0,16

0,38

0,05

3,37

Total

-0,68

0,02

-1,36

1,39

0,22

48,58

AT

-0,45

0,07

-1,05

1,12

0,16

26,54

ACAS

-0,23

-0,03

-0,48

0,45

0,07

5,67

Total

-0,16

0,26

-0,55

0,82

0,14

21,24
8,99

AT

-0,28

0,01

-0,57

0,58

0,09

ACAS

0,11

0,29

-0,05

0,35

0,05

3,28

Total

-0,78

-0,25

-1,23

0,98

0,16

26,49

AT

-0,40

0

-0,77

0,78

0,14

20,96

ACAS

-0,37

-0,01

-0,67

0,65

0,07

5,93

Total

-0,50

-0,02

-1,00

0,97

0,16

28,27

AT

-0,27

-0,08

-0,59

0,50

0,07

6,11

ACAS

-0,22

0,08

-0,52

0,61

0,10

10,65

Total

-0,62

-0,04

-1,03

0,98

0,16

28,01

AT

-0,16

0,05

-0,52

0,57

0,11

13,20

ACAS

-0,46

-0,04

-0,94

0,89

0,13

17,46

Total

-1,32

-0,48

-2,45

1,97

0,29

84,71

AT

-0,76

-0,29

-1,49

1,20

0,21

45,08

ACAS

-0,55

-0,06

-1,20

1,13

0,16

28,28

Total

-2,46

-1,40

-4,19

2,79

0,39

152,36

AT

-1,03

-0,27

-2,10

1,83

0,31

99,44

ACAS

-1,42

-0,94

-2,15

1,21

0,17

3,02

A partir destes resultados, conforme observado em 20C3M, em todos os modelos,
há o aumento do transporte volume da CB à medida que a corrente flui para sul.
Considerando a seção 25º S do modelo GFDL-CM2.1, o transporte integrado médio é -6,01
Sv (

2,54). Neste mesmo modelo, o transporte de volume integrado médio aumenta para -

9,53 Sv (

2,34) na seção 30º S.

Considerando os transportes totais da CB, o maior transporte de volume médio foi 38,34 Sv (

5,18) na seção 30º S no modelo MIROC3.2(Hires), enquanto o menor

transporte médio foi 0,03 Sv (

2,17) na seção 25º S no modelo CCSM3. Quanto ao

transporte de calor, o maior transporte de calor médio foi -2,46 PW (

0,39) na seção 30º S

e no modelo MIROC3.2(Hires), enquanto o menor transporte médio foi -0,16 PW (
na seção 25º S no modelo CCSM3.
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0,14)

Com exceção dos modelos HADCM3 e CCSM3 para a série de transporte de
volume total das seções 25º S, as séries temporais de transporte de volume e transporte de
calor totais apresentam o desvio padrão menor do que a média. Assim, comparativamente,
a variabilidade dos transportes totais de volume em HADCM3 e CCSM3 é maior do que nos
outros modelos.
O transporte de volume médio integrado do modelo CCSM3 na seção 25º S é o
único positivo entre os resultados encontrados. Em todos os modelos na seção 30º S e no
modelo MIROC3.2(Hires) na seção 25ºS, os transportes de volume totais médios sempre
são em sentido sul, conforme indicado pelos valores mínimo e máximo das suas séries
temporais. Para os outros casos, é observado uma variação no sentido, para norte e para
sul, dos transportes e fluxos médios. Os fluxos de calor totais médios acompanham o
mesmo comportamento descrito acima, com exceção do modelo HADCM3 na seção 30ºS,
cujos fluxos de calor totais médios são em sentido sul e norte. Além destes casos, o modelo
GFDL-CM2.1 na seção 25º S também apresenta fluxos de calor totais médios somente em
sentido sul.
Considerando os transportes e os fluxos da AT, definida por
maior transporte de volume médio foi -11,96 Sv (

,o

3,58) na seção 30º S no modelo

MIROC3.2(Hires), enquanto o menor transporte médio foi -1,80 Sv (

1,22) na seção 30º S

no modelo GFDL-CM2.1. Quanto ao transporte de calor, o maior transporte de calor médio
foi -1,03 PW (

0,31) na seção 30º S e no modelo MIROC3.2(Hires), enquanto o menor

transporte médio foi -0,16 PW (

0,11) na seção 30º S no modelo GFDL-CM2.1.

O maior transporte de volume médio de ACAS, delimitada por
, foi –26,38 Sv (

3,16) na seção 30º S no modelo MIROC3.2(Hires),

enquanto o menor transporte médio foi 1,07 Sv (

1,49) na seção 25º S no modelo

HADCM3. Quanto ao transporte de calor, o maior transporte de calor médio foi -1,42 PW (
0,17) na seção 30º S e no modelo MIROC3.2(Hires), enquanto o menor transporte médio foi
0,03 PW (

0,05) na seção 25º S no modelo HADCM3.

Na seção 30º S, a contribuição da ACAS ao transporte de volume integrado total
predomina sobre a contribuição de AT nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1 e
MIROC3.2(Hires). O mesmo é observado na seção 25º S do modelo MIROC3.2(Hires). Em
25º S no modelo HADCM3, há o predomínio de transporte de AT em relação ao transporte
de ACAS. Na seção 25º S nos modelos CCSM3 e GFDL-CM2.1 e na seção 30º S no
modelo HADCM3, as contribuições de AT e ACAS são similares, ressaltando que no caso
do modelo CCSM3, o transporte médio de AT é negativo e o de ACAS é positivo, mas os
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valores absolutos destes transportes são similares. Quanto ao transporte de calor médio, a
contribuição de AT supera a de ACAS em 25º S nos modelos HADCM3, CCSM3 e GFDLCM2.1 e em 30º S no modelo HADCM3.
Para uma visualização mais detalhada, as séries dos transportes de volume e
transporte de calor anuais integrados (total, para AT e ACAS) de cada modelo foram
plotadas e são apresentadas nas figuras 116 à 127.

Figura 116. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual na Corrente do
Brasil em 25º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.
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Figura 117. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual na Corrente do
Brasil em 30º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.

Figura 118. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual em AT em 25º
S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.
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Figura 119. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual em AT em 30º
S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.

Figura 120. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual em ACAS em
25º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.
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Figura 121. Séries temporais do transporte de volume integrado médio anual em ACAS em
30º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.

Figura 122. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual na Corrente do
Brasil em 25º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.
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Figura 123. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual na Corrente do
Brasil em 30º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.

Figura 124. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual em AT em 25º S
nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.
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Figura 125. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual em AT em 30º S
nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.

Figura 126. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual em ACAS em
25º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.
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Figura 127. Séries temporais do transporte de calor integrado médio anual em ACAS em
30º S nos modelos CCSM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3.

As séries temporais, tanto de transporte de volume como de transporte de calor,
demonstram que, em ambas as seções, o modelo MIROC3.2(Hires) se destaca entre os
modelos por apresentar, de maneira geral, séries temporais com valores mais intensos dos
outros três modelos, que apresentam grande similaridade entre os valores médios de
transporte e fluxo. No caso, por exemplo, do transporte de volume em ACAS na seção 30º
S, a ordem de grandeza da série temporal dos dados do MIROC3.2(Hires) chega a ser
cinco vezes superior as séries dos demais modelos.
Dessa forma, em todos os modelos é observado a redução dos valores de
transporte de volume médios integrados da CB em 25º S e aumento dos transportes de
volume médios em 30º S no cenário A1B em relação ao cenário 20C3M. Em 25º S somente
foi observada a redução dos transportes de volume das massas d’água estudadas em A1B
no modelo HadCM3, para a AT, e no modelo MIROC3.2(Hires), para a ACAS. Desta forma,
na maioria dos casos foi observado o aumento dos transportes de AT e ACAS em 25º S.
Em 30º S foi observado o aumento do transporte de AT e de ACAS em todos os modelos,
exceto os valores de transporte de ACAS no modelo HadCM3, que diminuíram em A1B.
Quanto ao transporte de calor, com exceção do transporte de calor médio total
modelo GFDL-CM2.1 em 25º S, é observado o aumento do transporte de calor médio da CB
para sul em ambas as seções e em todos os modelos em A1B. Tanto em 25º S como em
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30º S há o aumento do transporte de calor médio da AT para sul em A1B em todos os
modelos. Em relação aos transportes de ACAS, em 25º S a maioria dos modelos apresenta
redução de seus transportes médios em A1B (exceto no modelo CCSM3, onde houve
aumento), enquanto em 30º S a maior parte dos modelos representa a intensificação dos
transportes médios em A1B (excluindo o modelo HadCM3, no qual o transporte foi
reduzido).

6.1. ANÁLISE DE ONDALETAS

Para a análise de ondaletas, foram utilizadas as séries temporais do transporte de
calor mensal integrado em cada seção (total, em AT e ACAS) e o transporte de volume
mensal integrado em cada seção (total, em AT e ACAS) para o cenário A1B em cada
modelo. No cenário A1B a série temporal está compreendida entre 2000 e 2100.
Os resultados da análise de ondaletas são apresentados nas figuras 128 à 135 e
nos paragráfos seguintes serão descritos os principais aspectos das resultados obtidos para
o cenário A1B, além de algumas análises comparativas entre este cenário e o cenário
20C3M.
Em relação ao transporte de volume total em 20C3M na seção 25º S no modelo
CCSM3 (Fig. 128), o comportamento da série de transporte de volume total em A1B é bem
distinto. Os picos mais significativos em A1B aos 5 % estão deslocados para frequências
mais baixas. Dois picos próximos aos 5 %, na banda entre 7 e 10 anos, principalmente
entre os anos 2043 e 2085, e outro em seu ponto máximo no período de 21 anos. Além
desses, um pico superior aos 5% em torno dos 32 anos pode ser observado, mas apenas
pequena parte da série temporal, entre 2044 e 2055, referente a este pico encontra-se
dentro do cone de influência. As maiores variâncias são observadas entre 2000 e 2024 e
entre 2067 e 2094.
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Figura 128. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na
seção 25º S no modelo CCSM3.

No modelo GFDL-CM2.1 (Fig. 129), os espectros em A1B se diferenciam dos de
20C3M por apresentarem um pico de valor máximo no período de 4 anos, significantemente
superior aos 5% no espectro global. As maiores potências se concentram na banda entre 2
e 8 anos, especialmente entre os anos 2025 e 2041 além de 2057 e 2069. As maiores
variâncias, na banda entre 2024 e 2041.
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Figura 129. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na
seção 25º S no modelo GFDL-CM2.1.

No modelo HADCM3 (Fig. 130), a banda da frequência entre 3 e 7 anos é a mais
expressiva, distribuída ao longo de toda a série temporal, porém com potências maiores
entre os anos 2007 e 2020, 2036 e 2065 e 2074 e 2092. Em A1B, também se destaca uma
variabilidade de mais baixa frequência, próxima aos 5%, na banda entre 18 e 39 anos, bem
pronunciada, especialmente entre os anos 2000 e 2043. Porém, somente uma parte desta
área de grande potência no espectro encontra-se dentro do cone de influência. No gráfico
de variância, os maiores picos são encontrados no ano de 2060 e 2085.
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Figura 130. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na
Seção 25º S no modelo HADCM3.

No modelo MIROC3.2(Hires) (Fig. 131), o espectro global de ondaleta é diferente do
observado para as séries em 20C3M, porém há a predominância da banda entre 3 e 6
anos, com áreas de mais alta potência entre 2010 e 2034, incluindo a maior potência
registrada no ano de 2020, 2048 e 2056 e 2078 e 2088. Um pico bem marcante pode ser
observado no espectro, de baixa frequência, entre 10 e 16 anos, mas distante da curva dos
5%. Nesta faixa, uma área de alta potência pode ser observada entre 2063 e 2080.

155

A

B

C

D
Figura 131. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na
seção 25º S no modelo MIROC3.2(Hires).

Na seção 30º S, no modelo CCSM3 (Fig. 132), os picos do espectro de energia
referentes ao transporte de volume total são mais distantes da curva dos 5 %
comparativamente à 20C3M. Os picos mais próximos dos 5 % estão na banda entre 4 e 8
anos, correspondentes às altas potências observadas entre 2044 e 2061.
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Figura 132. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na
seção 30º S no modelo CCSM3.

O modelo GFDL-CM2.1 (Fig. 133) apresenta dois picos notavelmente importantes na
banda entre 16 e 32 anos. Considerando a parte dentro do cone de influência, essas
potências estão distribuídas entre os anos 2027 e 2072. Parte do segundo pico e o terceiro
pico, em frequência mais baixa, superiores à 32 anos, não devem ser considerados, apesar
de estarem próximos aos 5 %, pois estão fora da área do cone de influência. As potências
mais altas foram observadas em frequências mais altas, na banda entre 3 e 9 anos, entre
os anos 2012 e 2051 e entre 2072 e 2081. No gráfico da variância, os maiores valores são
encontrados entre 2015 e 2041.
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Figura 133. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na
seção 30º S no modelo GFDL-CM2.1.

No modelo HADCM3 (Fig. 134), a banda de 3 à 6 anos é bem marcada, com
potências muito altas ao longo de toda a série. Em A1B, diferentemente de 20C3M, um pico
quase significativo aos 5% é observado em frequências mais baixas, entre 18 e 30 anos,
com pico no espectro global em um período de 25 anos.
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Figura 134. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na
Seção 30º S no modelo HADCM3.

No modelo MIROC3.2(Hires) (Fig. 135), os picos do espectro global de ondaletas do
Transporte de volume total estão distantes da curva dos 5%. As maiores potências estão
concentradas na banda entre 2 e 12 anos. Destas, destacam-se os períodos entre 2023 e
2030, 2039 e 2054 (grande variabilidade na banda entre 4 e 6 anos) e 2073 e 2075, que
apresentam as maiores potencias.
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Figura 135. Análise de ondaleta para a série temporal do transporte de volume total na
seção 30º S no modelo MIROC3.2(Hires).

Na série temporal de transporte de volume de AT, na seção 25º S e no modelo
CCSM3, comparativamente ao observado em 20C3M, os picos mais próximos aos 5%
estão em mais baixa frequência, entre 18 e 39 anos (sendo que o cone de influência
abrange apenas até o período de 32 anos), com valores máximos em períodos de 21 e 30
anos. Altas potências também são observadas em períodos de mais alta frequência, entre 4
e 10 anos, como entre os anos 2009 e 2015, 2027 e 2041, 2050 e 2066 e a partir de 2071.
Na série temporal de transporte de volume de AT, na seção 25º S e no modelo
GFDL-CM2.1, semelhantemente ao observado em 20C3M, dois picos acima dos 5% nas
banda de 2 à 5 anos e de 23 à 46 anos, considerando que períodos superiores à 32 anos
estão fora do cone de influência. Porém, o outro pico observado em 20C3M na banda entre
8 e 18 anos, não é mais observado neste cenário. As maiores potências são observadas
entre 2028 e 2039, 2057 e 2065 e 2090 e 2094, entre 2 e 7 anos. Variâncias altas, na banda
de 2 à 7 anos, são observadas entre 2023 e 2041 e 2055 e 2069.
O modelo HADCM3 é o único cuja análise de ondaletas para a série temporal de
transporte de volume de AT em 25º S se assemelha ao observado em 20C3M, com um pico
acima dos 5% entre 2 e 5 anos no espectro global. Outro pico expressivo, mas abaixo dos
5%, tem como valor máximo o período de 32 anos. Maiores variâncias, na banda entre 2 e 6
anos, entre 2049 e 2065 e 2079 e 2089.
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Na série temporal do transporte de AT em 30º S e no modelo CCSM3, o pico mais
intenso, superior à 32 anos, está abaixo do cone de influência, assim como o observado na
série temporal de transporte de AT em 25º S no modelo MIROC3.2(Hires). Considerando a
área dentro do cone de influência, em CCSM3, o pico mais próximo aos 5% está na banda
entre 9 e 16 anos, correspondente às altas potências observadas até 2018 (fora do cone de
influência até 2014) e entre 2035 e 2066. Um pequeno aumento da variância é observado
entre 2040 e 2075, além da grande variância observada no início da série temporal, que se
encontra fora do cone.
Em 30º S, no modelo GFDL-CM2.1, a série temporal de AT apresenta um pico
significantemente acima dos 5% na banda entre 21 e 42 anos, considerando que períodos
superiores à 32 anos estão fora do cone de influência. Altas potências podem ser
observada em toda a série temporal entre 12 e 32 anos, com maiores potências ocorrendo,
dentro do cone, entre 2042 e 2065.
O espectro do modelo HADCM3 é semelhante ao observado em 20C3M, com
predomínio da banda entre 3 e 5 anos, porém com um pico mais significativo, mas ainda
inferior aos 5%, na banda de 19 e 30 anos.
No modelo MIROC3.2(Hires), picos mais significativos de mais baixa frequência,
comparativamente à 20C3M, superiores à 27 anos, sendo que o pico acima dos 5%
encontra-se fora do cone. É observado um aumento da variância, na banda entre 16 e 32
anos, a partir de 2070. Não são observadas altas potências dentro do cone no espectro de
potência.
Considerando a série temporal de transporte de volume de ACAS em 25º S, o
espectro de ondaleta do modelo CCSM3 apresenta 4 picos expressivos, sendo um deles
entre 25 e 36 anos, este acima dos 5%, com valor máximo em 32 anos. Os outros três, na
banda entre 3 e 14 anos, estão próximos à curva dos 5%. Maiores potências são
observadas entre 2005 e 2016, com variabilidade num período de cerca de 4 anos, e entre
2050 e 2064, com variabilidade na ordem de 11 anos.
Os modelos MIROC3.2(Hires) e GFDL-CM2.1 apresentam espectros de ondaletas
semelhantes aos observados em 20C3M. O GFDL-CM2.1 apresenta altas potências na
banda entre 2 e 8 anos, sobretudo entre os anos 2024 e 2040 e 2059 e 2069. Pico acima
dos 5%, com valor máximo em período de 4 anos. O MIROC3.2(Hires) apresenta a mais
alta potência entre 2017 e 2023, na banda entre 3 e 5 anos. De modo geral, potências altas
estão distribuídas na banda entre 3 e 8 anos.
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A série de transporte de ACAS no HADCM3 é semelhante também a 20C3M, com
um pico de 3 a 5 anos bem marcado, porém o outro pico que era observado em 20C3M em
mais baixa frequência, agora em A1B passa a atingir a curva dos 5%, entre períodos de 21
e 32 anos. Em 20C3M, esse pico era notável, mas ainda abaixo dos 5%. Maiores potências
observadas entre 2010 e 2016, 2040 e 2060 e 2081 e 2089.
Em 30º S, a série de transporte de ACAS em CCSM3 apresenta maiores potências
entre 4 e 9 anos, que evidencia o pico mais próximo aos 5%, com valor máximo em 6 anos.
Um pico em mais baixa frequência pronunciado, porém abaixo do cone de influência (acima
dos 32 anos). Um outro pico de baixa frequência se torna pronunciado, entre 25 e 36 anos.
Maiores variâncias são observadas entre 2046 e 2059.
No modelo GFDL-CM2.1, o pico mais próximo aos 5% está na banda de 16 à 23
anos e outro, em mais alta frequência, entre 5 e 10 anos. A mais alta potência é observada
entre 2052 e 2072, considerando os valores dentro do cone. Na faixa de 16 à 29 anos, onde
está inserida a região de mais alta potência, também são observadas potências altas ao
longo da série.
No modelo HADCM3, pico de valor máximo em 4 anos e um pico mais significativo,
acima dos 5% em mais baixa frequência, entre 19 e 30 anos. Altas potências são
observadas em toda a série temporal, na banda entre 3 e 5 anos. Em baixas frequências,
potências altas são observadas, dentro do cone, entre 2033 e 2055.
No modelo MIROC3.2(Hires), o pico mais próximos é o de frequências superiores à
32 anos, acima do cone de influência. Dentro do cone, vários picos, distantes dos 5%, que
refletem as maiores potências observadas entre 2023 e 2027, na banda de cerca de 3 anos,
e entre 2064 e 2075, na banda de cerca de 9 anos. Entre 2036 e 2085, também é
observado aumento da potência do espectro de energia, especialmente entre 6 e 12 anos.
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7. ANÁLISE DA CB DURANTE O PERÍODO MAIS ENERGÉTICO

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes ao período mais
energético identificado na Análise de Ondaletas realizada nas séries temporais de
transportes de volume e calor da Corrente do Brasil. Assim, os próximos tópicos incluem,
primeiramente, a descrição sobre o período considerado, seguido dos resultados referentes
à metodologia empregada. Os resultados estão divididos no cálculo do transporte de
volume e de calor nas seções 25º S e 30º S e na avaliação de campos horizontais e séries
temporais de variáveis oceânicas e atmosféricas no período considerado em A1B, em
relação ao cenário controle 20C3M.

7.1. PERÍODO MAIS ENERGÉTICO

A partir dos resultados encontrados na Análise de Ondaletas, nas figuras do Capítulo 6,
foi identificado que em A1B o período de maior energia associado está compreendido entre
2050 e 2080 nos modelos CCSM3, HADCM3, MIROC3.2(Hires) e GFDL-CM2.1. Esse
período foi então selecionado para que análises relacionadas às variações temporais e
espaciais dos transportes associados à CB fossem realizadas. Buscou-se também um
entendimento sobre os possíveis processos oceânicos e atmosféricos relacionados à essas
variabilidades. Para a comparação deste período ao cenário controle 20C3M, foi
selecionado um período de mesma duração ao selecionado em A1B, 31 anos, em décadas
semelhantes: entre 1950 e 1980. Sendo assim, todos os resultados apresentados neste
capítulo são referentes ao período de 2050 e 2080 em A1B e de 1950 e 1980 em 20C3M.

7.2. TRANSPORTES DE VOLUME E DE CALOR NAS SEÇÕES

A partir dos resultados de transportes de volume e de calor da Corrente do Brasil
nos períodos considerados na análise, foram determinadas as médias mensais
climatológicas de transporte nestes 31 anos em 20C3M e em A1B. Os resultados são
apresentados em formas de séries temporais de transportes médios mensais em 20C3M e
de anomalias de transporte, que representam a subtração dos transportes nos 31 anos do
cenário A1B pelos transportes nos 31 anos do cenário 20C3M, sendo portando um
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indicativo do quanto os transportes variaram entre A1B e o cenário controle no período
considerado.

7.2.1. Seção 25º S

Com exceção do modelo CCSM3, que apresenta médias mensais climatológicas de
transporte de volume total positivas na maior parte de sua série, os outros modelos só
apresentam médias climatológicas mensais negativas, ou seja, em direção ao sul, no
cenário 20C3M na seção 25º S (Fig. 136). As médias climatológicas do MIROC são
superiores às demais, em sentido sul, e seu valor máximo de transporte para sul é
observado em outubro (-21,28 Sv). A série temporal do modelo HadCM3, ao contrário das
séries dos outros três modelos, não apresenta tão claramente um comportamento sazonal.
Considerando que todas as médias mensais são negativas nos modelos no GFDL, no
MIROC e no HadCM3 nos cenários 20C3M e no A1B, as anomalias negativas indicam que
houve aumento de transporte, em direção sul, no cenário A1B e o contrário se a anomalia
for positiva, ou seja, indicando redução do transporte para sul em A1B (Fig. 137). As
maiores anomalias negativas nestes três modelos são observadas no modelo HadCM3, que
apresenta valores na ordem de -2,19 Sv em dezembro. Grande parte das médias
climatológicas da anomalia dos modelos GFDL e MIROC são positivas, indicando um
enfraquecimento no transporte de volume da CB, especialmente de março à agosto no
GFDL e de abril à setembro no MIROC. O modelo CCSM3 apresentou transporte médio
positivo entre os meses de fevereiro e setembro em 20C3M e transportes médios positivos
entre março e julho em A1B. Logo para este modelo as anomalias negativas entre março e
julho, como observado, representam o enfraquecimento do transporte de CB.
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Figura 136. Médias climatológicas mensais do transporte de volume na seção 25ºS no
cenário 20C3M.

Figura 137. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de volume na seção
25ºS.
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Em 25º S no cenário 20C3M, o transporte de volume médio mensal de AT é em
sentido sul em todos os modelos (Fig. 138). Os transportes desta massa d’água variam
entre aproximadamente -2 Sv e -4Sv nos modelos CCSM3, GFDL e HadCM3. Os
transportes de volume de AT no MIROC são mais intensos que nos outros modelos,
atingindo valor máximo de transporte na ordem de -7 Sv em fevereiro e em outubro. As
anomalias negativas indicam o fortalecimento do transporte de volume de AT em direção sul
no cenário A1B (Fig. 139), sendo assim os modelos CCSM3 e MIROC apresentaram
aumento do transporte médio em todos os meses em A1B, sendo que no CCSM3 o
aumento máximo foi na ordem de -1,16 Sv em novembro e o Miroc de -2,95 Sv em Janeiro.
O

modelo

GFDL-CM2.1

apresentou

também

anomalias

que

representaram

o

enfraquecimento de AT em direção sul, entre abril e julho, que atingiram valor máximo de
0,234 Sv. O modelo HadCM3 oscilou entre anomalias positivas e negativas.

Figura 138. Médias climatológicas mensais do transporte de volume em AT na seção 25ºS
no cenário 20C3M.
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Figura 139. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de volume em AT na
seção 25ºS.

O transporte de volume médio climatológico de ACAS em 25ºS pode ser dividido em
dois grupos de modelos: os que representam toda a série climatológica com valores
positivos, ou seja, transporte médio de ACAS sempre em direção norte: CCSM3 e
HADCM3, e o outro grupo que sempre representa o transporte médio de ACAS em sentido
sul: GFDL-CM2.1 e MIROC3.2 (Fig. 140). Sabendo que este comportamento não foi
alterado em A1B, as séries de anomalias indicam que em A1B houve, nos modelos MIROC,
CCSM3, no GFDL, entre janeiro e setembro, e no HadCM3, com exceção de janeiro, maio e
setembro, enfraquecimento do transporte médio de ACAS para sul (Fig. 141). As maiores
diferenças foram observadas no MIROC, com máximo valor na ordem de 3,51 Sv em
setembro.
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Figura 140. Médias climatológicas mensais do transporte de volume em ACAS na seção
25ºS no cenário 20C3M.

Figura 141. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de volume em ACAS
na seção 25ºS.
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As séries temporais de transporte advectivo de calor médios climatológicos se
comportam de forma similar às apresentadas para as séries de transporte de volume, tanto
em 25ºS como em 30ºS em A1B e em 20C3M, em todos os modelos, no que diz respeito à
forma, distribuição e direção do transporte médio mensal. A única exceção ocorre nas
séries temporais dos transportes de volume e de calor totais em 25ºS no cenário A1B.
Apesar do transporte de volume do CCSM3 ser positivo em alguns meses, conforme
descrito anteriormente, o transporte de calor é sempre negativo nesta série temporal. Sendo
assim, serão apresentados apenas os resultados de anomalias do transporte de calor (Figs.
142, 143 e 144).

Figura 142. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de calor na seção
25ºS.
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Figura 143. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de calor em AT na
seção 25ºS.

Figura 144. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de calor em ACAS na
seção 25ºS.
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7.2.3. Seção 30º S

Na seção 30º S, todos os transportes de volume totais médios são negativos em
todos os modelos no cenário 20C3M (Fig. 145), sendo que os transportes médios do
modelo CCSM3 e do HadCM3 são muito próximos e variam pouco ao longo do ano
climatológico, com valor mais intenso de transporte de volume em setembro (-12,04 Sv) no
modelo HadCM3 e o menos intenso em julho no CCSM3 (-8,60 Sv). O modelo GFDL
apresenta as médias climatológicas menos intensas para o transporte de volume de CB
enquanto o MIROC apresenta as médias mais intensas. As anomalias indicam que houve o
aumento de transporte de volume médio mensal em todos os meses nos modelos GFDL,
CCSM3 e MIROC (Fig. 146). O modelo HadCM3 apresentou redução do transporte de
volume em A1B em janeiro, fevereiro, maio e setembro, com máximo de 1,25 Sv. O
aumento dos transportes em A1B nos modelos GFDL e CCSM3 variou entre
aproximadamente -2 Sv e -4 Sv, enquanto no MIROC variou entre -5 Sv e -8 Sv. Cabe
ressaltar que os transportes gerados com os resultados do modelo HadCM3 apresentam
variabilidade superior, tanto em 25º S como em 30º S, ao observado nos outros modelos.

Figura 145. Médias climatológicas mensais do transporte de volume na seção 30ºS no
cenário 20C3M.
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Figura 146. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de volume na seção
30ºS.

Em 30ºS, o transporte de volume de AT em 20C3M é em sentido sul em todos os
meses e modelos, com exceção do GFDL em agosto que apresenta transporte de volume
de 0,002 Sv. Com exceção do MIROC, variam pouco ao longo do ano (Fig. 147). As
anomalias indicam o aumento do transporte de AT para sul nas series climatológicas do
CCSM3, Miroc e GFDL (Fig. 148). Em alguns momentos, mais especificamente em
fevereiro e em outubro, o HadCM3 demonstra um enfraquecimento do transporte médio de
AT em A1B.
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Figura 147. Médias climatológicas mensais do transporte de volume em AT na seção 30ºS
no cenário 20C3M.

Figura 148. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de volume em AT na
seção 30ºS.
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O transporte de volume médio de ACAS em 30º S em 20C3M é negativo em todas
as séries e esses transportes são muito similares entre os modelos CCSM3, GFDL e
HadCM3, variando na ordem de -5 Sv e -9 Sv (Fig. 149). Já os transportes médios de ACAS
no MIROC são muito mais intensos, com valores variando entre -24 Sv e -28 Sv. As
anomalias de transporte dos modelos GFDL e do MIROC são sempre negativas, indicando
o fortalecimento do transporte de ACAS para sul em 30ºS (Fig. 150). Os modelos CCSM3 e
HadCM3 representam meses com o enfraquecimento do transporte de volume de ACAS
para sul em A1B, que correspondem aos valores positivos de anomalia.

Figura 149. Médias climatológicas mensais do transporte de volume em ACAS na seção
30ºS no cenário 20C3M.
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Figura 150. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de volume em ACAS
na seção 30ºS.

As séries temporais de transporte advectivo de calor médios climatológicos se
comportam de forma similar às apresentadas para as séries de transporte de volume em
30ºS em A1B e em 20C3M, em todos os modelos, no que diz respeito à forma, distribuição
e direção do transporte médio mensal. Dessa forma, optou-se por apresentar apenas os
resultados de anomalias do transporte de calor (Figs. 151, 152 e 153), já que as séries de
anomalias do transporte de calor fornecerão informações semelhantes às extraídas das
séries de transporte de volume.
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Figura 151. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de calor na seção
30ºS.

Figura 152. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de calor em AT na
seção 30ºS.
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Figura 153. Médias climatológicas mensais da anomalia do transporte de calor em ACAS na
seção 30ºS.

7.3. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE VARIÁVEIS E ANOMALIAS OCEÂNICAS E
ATMOSFÉRICAS

Para o entendimento das variações energéticas observadas no período considerado
a partir da Análise de Ondaletas, foram selecionadas algumas variáveis oceânicas e
atmosféricas, das quais foram obtidas as médias mensais climatológicas no cenário 20C3M
e A1B. Com estes valores, foram obtidas as anomalias médias mensais climatológicas, que
foram analisadas comparativamente ao observado em 20C3M. Visando apresentar apenas
as diferenças mais significativas entre os parâmetros, na análise dos campos horizontais
optou-se por reunir as médias climatológicas, tanto do cenário 20C3M como das anomalias,
ao longo do ciclo sazonal: verão (dezembro, janeiro e fevereiro), outono (março, abril e
maio), inverno (junho, julho e agosto) e primavera (setembro, outubro e novembro) e assim
obter as médias climatológicas em cada estação do ano. Apenas os resultados das médias
de verão e de inverno serão discutidos, por representarem extremos sazonais, e as
variáveis consideradas nesta análise foram a temperatura do mar referente à primeira
camada dos modelos, campo de correntes marítimas, pressão ao nível médio do mar e
tensão de cisalhamento do vento, conforme descrito nos próximos itens. As análises
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realizadas nesta etapa têm como principal objetivo identificar inter-relações entre os
padrões de variabilidade atmosférica e oceânica.

7.3.1. Pressão ao Nível Médio do Mar

Nesta seção, serão apresentados os campos de pressão ao nível médio do mar em
20C3M e no cenário A1B, nos quatro modelos analisados no presente trabalho.
A ASAS é o sistema atmosférico anticiclônico que caracteriza o fluxo de ventos em
baixos níveis sobre a bacia subtropical do Atlântico Sul e apresenta uma variabilidade
sazonal bem demarcada. Durante os meses de verão, o centro de alta pressão da ASAS
encontra-se aproximadamente em 32º S e 5º W, com a pressão média de 1021 hPa
(PETERSON & STRAMMA, 1991). Concomitantemente, ocorre a formação de um centro de
baixa pressão sobre o continente sulamericano. Para os meses de inverno o centro de alta
pressão intensifica-se ficando com pressão média de 1025 hPa, desloca-se para noroeste e
seu centro fica localizado em aproximadamente 27ºS e 10ºW, tornando-se mais alongado
na direção zonal.
Durante o inverno, os gradientes de pressão atmosférica junto à superfície em regiões
da costa brasileira, associados ao centro de baixa pressão localizado sobre o continente,
são menores e correspondem à desintensificação dos campos de tensão de cisalhamento
do vento nesta região e, consequentemente, sua influência menor sobre o escoamento
principal superficial da CB, desintenficando-a.
Durante o verão no modelo CSSM3 é observada a expansão da ASAS no cenário A1B
(Fig. 154). O núcleo de 1022 hPa, deslocado da costa, no cenário 20C3M, entre 30º S e 34º
S, se desenvolvendo até 13,9º S. Já em A1B, o núcleo de 1022 hPa posiciona-se entre 30º
S e 37º S e meridionalmente até 18º W. O Modelo CCSM3 também representa durante o
inverno a expansão da ASAS no cenário A1B, porém a expansão observada no inverno é
inferior a observada no verão (Fig. 155). O núcleo de 1023 hPa, próximo a costa, no cenário
20C3M delimitado entre 22º S e 31º S e meridionalmente, a oeste em 37º W. No cenário
A1B, o núcleo de mesma pressão está posicionado entre 21º S e 33º S e a oeste em 42º W.
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Figura 154. Sobreposição dos campos de pressão atmosférica ao nível do mar (em hPa)
média de verão para os cenários 20C3M (azul) e A1B (vermelho) no modelo CCSM3.
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Figura 155. Sobreposição dos campos de pressão atmosférica ao nível do mar (em hPa)
média de inverno para os cenários 20C3M (azul) e A1B (vermelho) no modelo CCSM3.

No modelo MIROC, durante o verão, também é observada a expansão bem
demarcada da ASAS no cenário A1B (Fig. 156). Um núcleo de mais alta pressão, de 1022
hPa, aparece no cenário A1B, mas não no cenário 20C3M. O núcleo de 1020 hPa, de mais
alta pressão coincidente nos 2 cenários, em A1B está posicionado entre 23,9º S e 38,6º S,
atingindo a longitude 30º W. Em 20C3M o núcleo está posicionado entre 24,11º S e 35º S,
estendendo-se até 25º W. Já no inverno, não é observada a expansão do núcleo da ASAS
em A1B, simulado pelo modelo MIROC (Fig. 157). O núcleo de 1024 hPa está mais
expandido em 20C3M. Em 20C3M seus limites de latitude são 19º S e 31º S e lateralmente
36º W. Em A1B, o núcleo é limitado próximo ao observado em 20C3M, entre 20º S e 31º S
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e até 36º W. Um núcleo de mais alta pressão é observado no cenário 20C3M e não no A1B
(1026 hPa).

Figura 156. Sobreposição dos campos de pressão atmosférica ao nível do mar (em hPa)
média de verão para os cenários 20C3M (azul) e A1B (vermelho) no modelo
MIROC3.2(Hires).
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Figura 157. Sobreposição dos campos de pressão atmosférica ao nível do mar (em hPa)
média de inverno para os cenários 20C3M (azul) e A1B (vermelho) no modelo
MIROC3.2(Hires).

No modelo HADCM3 não é observada expansão da ASAS em A1B tanto no verão
quanto no inverno (Figs. 158 e 159). As isóbaras estão muito próximas entre os cenários
A1B e 20C3M tanto no verão como no inverno. No inverno, observa-se o núcleo de 1021
hPa, de ambos os cenários localizado entre aproximadamente 20º S e 34º S, se
desenvolvendo até aproximadamente 37,3º W. No verão, nos dois cenários, o núcleo de
1019 hPa é observado entre 25º S e 37º S até 26º W. A pequena variação entre os campos
de pressão atmosférica ao nível do mar para o HADCM3 pode refletir diretamente na baixa
variabilidade do campo de tensão de cisalhamento para esse modelo e na baixa
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variabilidade do escoamento e transporte da AT (que pode ser mais influenciada pelo vento)
associado à CB.

Figura 158. Sobreposição dos campos de pressão atmosférica ao nível do mar (em hPa)
média de verão para os cenários 20C3M (azul) e A1B (vermelho) no modelo HadCM3.
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Figura 159. Sobreposição dos campos de pressão atmosférica ao nível do mar (em hPa)
média de inverno para os cenários 20C3M (azul) e A1B (vermelho) no modelo HadCM3.

No modelo GFDL-CM2.1, no verão é possível observar a expansão da ASAS no cenário
A1B e é possível identificar um núcleo de 1022 hPa em A1B, não visualizado em 20C3M
(Fig. 160). O núcleo de 1020 hPa em 20C3M é limitado entre 25º S e 35º S, atingindo
meridionalmente 18º W. Este núcleo em A1B é limitado entre 23º S e 37º S até 26º W. Este
mesmo modelo no inverno, também representa a expansão da ASAS no cenário A1B (Fig.
161). O núcleo de 1024 hPa, com pequenas dimensões em 20C3M, se expande
consideravelmente em A1B. Em 20C3M o núcleo está posicionado entre 25º S e 27º S e 18º
W e 36º W. Em A1B, o núcleo está entre 21º S e 31º S, delimitado em 36º W.
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Figura 160. Sobreposição dos campos de pressão atmosférica ao nível do mar (em hPa)
média de verão para os cenários 20C3M (azul) e A1B (vermelho) no modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 161. Sobreposição dos campos de pressão atmosférica ao nível do mar (em hPa)
média de inverno para os cenários 20C3M (azul) e A1B (vermelho) no modelo GFDLCM2.1.

7.3.2. Tensão de Cisalhamento do Vento

Neste tópico serão apresentados os campos de tensão de cisalhamento do vento
para os quatro modelos no cenário 20C3M, bem como os campos de anomalias de tensão
de cisalhamento, conforme descrito nos parágrafos seguintes.
A posição e a profundidade da ASAS apresenta oscilações sazonais, conforme
observado nos campos de pressão ano nível do mar apresentados nos tópicos anteriores,
afetando diretamente a intensidade e a direção da tensão de cisalhamento do vento sobre a
plataforma continental brasileira (CASTRO et al., 2009). Durante o verão, os ventos
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predominantes sobre a região costeira situada entre 15º S e 35º S fluem principalmente do
leste-nordeste. Durante o inverno, a banda de ventos provenientes de leste-nordeste,
associada à ASAS, fica confinada entre as latitudes de 20º S e 25º S, sendo a plataforma
continental localizada ao sul de 25º S forçada por ventos predominantes oriundos de oestesudoeste (CASTRO et al., 2009).
No CCSM3, durante o verão e no cenário 20C3M, de 10º S à 15º S, o campo de tensão
de cisalhamento dos ventos é de sentido leste, com valores na ordem de 0,03 N.m-2, e
abaixo de 15º S até aproximadamente 35º S, os vetores de tensão são em sentido nordeste,
com valores variando entre 0,02 N.m-2 e 0,04 N.m-2 (Fig. 162). No inverno, entre 10º S e 20º
S, a os vetores apresentam sentido sudeste, com valores na ordem de 0,05 N.m-2 entre 15º
S e 20º S (Fig. 163). Entre 20º S e 30º S, o campo tem sentido leste até 25º S, e nordeste
abaixo desta latitude. Em 28º S é observada uma mancha com valores mais baixos de
tensão de cisalhamento do vento, próximos à 0,002 N.m-2. Na região da CBM, são
observados vetores de oeste, com valores maiores na região próxima à 35º S (na ordem de
0,07 N.m-2).
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Figura 162. Direção e intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao nível do mar (em
N.m-2) médias de verão, no modelo CCSM3, no cenário 20C3M.
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Figura 163. Direção e intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao nível do mar (em
N.m-2) médias de inverno, no modelo CCSM3, no cenário 20C3M.

No MIROC, durante o verão no cenário 20C3M, são observados vetores de tensão
de cisalhamento do vento de leste entre 10º S e 15º S e à partir de 16º S os vetores são de
nordeste (Fig. 164). Em 35º S, os vetores passam a ser de noroeste. Entre 19º S e 28º S é
observada uma área com intensificação dos valores de tensão, com máximo em 24º S na
ordem de 0,09 N.m-2. Os maiores valores são observados entre 25º S e 31º S, onde os
máximos são da ordem de 0,20 N.m-2. No inverno, entre 10º S e 19º S, os vetores da tensão
de cisalhamento do vento são em sentido sudeste, com valores na ordem de 0,05 N.m-2
entre 15º S e 20º S (Fig. 165). Entre 19º S e 28º S, o campo de vetores tem sentido leste
até 21º S, e nordeste abaixo desta latitude. Abaixo de 28º S, os vetores apresentam sentido
noroeste até cerca de 34º S, onde passam a ser de sentido oeste. Uma grande área, entre
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14º S e 34º S é dominada por valores entre 0,002 N.m-2 e 0,005 N.m-2. Valores superiores
são observados próximos à CBM na região da bifurcação da CSE. Os campos de tensão de
cisalhamento no modelo MIROC são mais intensos que os demais modelos na região da
CB e apresentam o sentido da CB, o que pode favorecer o aumento do transporte da CB
nessa região.

Figura 164. Direção e intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao nível do mar (em
N.m-2) médias de verão, no modelo MIROC3.2(Hires), no cenário 20C3M.
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Figura 165. Direção e intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao nível do mar (em
N.m-2) médias de inverno, no modelo MIROC3.2(Hires), no cenário 20C3M.

No verão e no cenário 20C3M, o modelo HadCM3 representa o padrão semelhante
ao observado nos outros modelos, com vetores de tensão de leste entre 10º S e 18º S e, a
partir de 18º S, os vetores são de nordeste (Fig. 166). Em 38º S, os vetores passam a ser
de noroeste. Áreas de maior intensidade da tensão são observadas entre 10º S e 21º S,
com máximos próximos a 0,13 N.m-2 em 10º S e entre 26º S e 33º S, onde os valores
variam entre 0,07 N.m-2 e 0,09 N.m-2. No inverno, os resultados do HadCM3 apresentam o
mesmo padrão do campos de tensão dos outros modelos: vetores de sudeste entre 10º S e
17º S, adquirindo sentidos leste e nordeste entre 17º S e 26º S e leste à partir de 31º S (Fig.
167). Entre 22º S e 38º S há o predomínio de valores de pseudo-tensões na ordem de 0,01
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N.m-2 e 0,04 N.m-2. Acima de 21º S é observado um aumento gradual de tensão próximo a
costa. Em 15ºS são observados valores na ordem de 0,16 N.m-2.

Figura 166. Direção e intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao nível do mar (em
N.m-2) médias de verão, no modelo HadCM3, no cenário 20C3M.

191

Figura 167. Direção e intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao nível do mar (em
N.m-2) médias de inverno, no modelo HadCM3, no cenário 20C3M.

No modelo GFDL, durante o verão e o cenário 20C3M, são observados vetores de
leste entre 10º S e 15º S e à partir de 16º S os vetores de tensão de cisalhamento do vento
são de nordeste (Fig. 168). Em 35º S, os vetores passam a ser de noroeste. Entre 10º S e
26º S é observada uma área com intensificação dos valores de pseudo-tensões, com
máximos na ordem de 0,19 N.m-2. No restante da área próxima a CB, até 35º S, os valores
variam entre 0,01 N.m-2 e 0,05 N.m-2. Foi encontrado o mesmo padrão dos vetores de
tensão durante o inverno observado nos outros modelos: vetores de leste, entre 10º S e
21ºS, de nordeste para noroeste, entre 21º S e 31º S e de oeste abaixo de 31º S (Fig. 169).
Menores valores de tensão são observados entre 17º S e 33º S, variando entre 0,001 N.m-2
e 0,04 N.m-2.
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Figura 168. Direção e intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao nível do mar (em
N.m-2) médias de verão, no modelo GFDL-CM2.1, no cenário 20C3M.
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Figura 169. Direção e intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao nível do mar (em
N.m-2) médias de inverno, no modelo GFDL-CM2.1, no cenário 20C3M.

É importante notar através da comparação entre os campos de tensão de
cisalhamento do vento que os modelos também diferem em termos de resolução horizontal
da grade do modelo atmosférico, sendo que o modelo HadCM3 possui a menor resolução
de grade atmosférica dentre os modelos, de 2,75º de latitude por 3,75º de longitude.

7.3.2.1. Anomalias de Tensão de Cisalhamento do Vento
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Neste tópico serão apresentados os campos de anomalias de tensão de
cisalhamento do vento em cada um dos quatro modelos utilizados.
No modelo CCSM3, durante o período de verão, as anomalias de tensão de
cisalhamento do vento indicam um aumento de seus valores, sobre parte da trajetória da
CB, abaixo de 24º S, incluindo a região da CBM, onde os vetores diferença de tensão
apresentam sentido sudeste e leste (Fig. 170). As anomalias nesta região variam entre 0,01
N.m-2 à 0,03 N.m-2. No inverno, as regiões de maior intensificação da tensão se restringem
próximo à costa, abaixo de 20º S com vetores leste e nordeste e valores máximos próximos
à 0,02 N.m-2 (Fig. 171).

Figura 170. Anomalias da direção e da intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao
nível do mar (em N.m-2) médias de verão no modelo CCSM3.
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Figura 171. Anomalias da direção e da intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao
nível do mar (em N.m-2) médias de inverno no modelo CCSM3.

No modelo MIROC, durante o verão, é observada a intensificação dos valores de
tensão abaixo de 30º S em A1B, com vetores em direção leste e valores de anomalia entre
aproximadamente 0,01 N.m-2 e 0,02 N.m-2 (Fig. 172). Intensificações localizadas, próximo à
costa, são observadas acima de 19º S, com vetores em sentido sudeste. No inverno, podem
ser notados o aumento dos valores de tensão abaixo de 25º S, com vetores de sentido
sudeste, principalmente próximo a costa (Fig. 173). Os valores máximos de anomalia são
próximos à 0,03 N.m-2.
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Figura 172. Anomalias da direção e da intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao
nível do mar (em N.m-2) médias de verão no modelo MIROC3.2(Hires).
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Figura 173. Anomalias da direção e da intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao
nível do mar (em N.m-2) médias de inverno no modelo MIROC3.2(Hires).

No HadCM3, durante o verão, é observado uma intensificação da tensão, próximo a
costa, entre 10º S e 31º S, com vetores de anomalia em sentido sul (Fig.174). Nesta área,
os valores de anomalia variam entre 0,01 N.m-2 e 0,02 N.m-2. Abaixo de 30º S, também é
observada uma pequena intensificação dos campos de anomalia, com vetores de sentido
leste. No inverno, é observada uma intensificação das anomalias de sentido nordeste e
leste abaixo dos 10º S até 33º S, próximo à costa (Fig. 175). A maior intensificação dos
valores de anomalia de tensão ocorre entre 23º S e 31º S, com valores máximos de
aproximadamente 0,03 N.m-2.
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Figura 174. Anomalias da direção e da intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao
nível do mar (em N.m-2) médias de verão no modelo HadCM3.
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Figura 175. Anomalias da direção e da intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao
nível do mar (em N.m-2) médias de inverno no modelo HadCM3.

No modelo GFDL durante o verão, abaixo de 33º S, vetores diferença de tensão de
leste promovem uma intensificação dos valores de anomalia nesta região (Fig. 176).
Próximo à costa, entre 21º S e 27º S, há uma intensificação associada a vetores de sentido
sudeste, que promovem anomalias máximas na ordem de 0,02 N.m-2. Em 11º S, também é
observado uma pequena região com intensificação mais pronunciada. No inverno,
anomalias de tensão mais fortes são observadas em relação ao verão (Fig. 177). Abaixo de
19º S, é observada uma longa área com intensificação do campo de anomalias, até 40º S,
associada a vetores em sentido leste. Nesta região os valores de anomalia variam entre
0,01 N.m-2 e 0,04 N.m-2.
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Figura 176. Anomalias da direção e da intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao
nível do mar (em N.m-2) médias de verão no modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 177. Anomalias da direção e da intensidade da tensão de cisalhamento do vento ao
nível do mar (em N.m-2) médias de inverno no modelo GFDL-CM2.1.

7.4. CAMPO DE VELOCIDADE DE CORRENTES OCEÂNICAS SUPERFICIAIS

Os campos de velocidade de corrente oceânicas, para os modelos, no cenário 20C3M
são apresentados nos parágrafos seguintes. Em sequência, são apresentados também os
campos de anomalias de velocidades.
No modelo CCSM3, no verão e no cenário 20C3M, é observado o aumento das
velocidades médias da CB desde 23º S, permanecendo mais intensas até 37º S (Fig. 178).
Em 23,9º S é observada uma leve intensificação da CB, que atinge velocidades de 0,16
m/s. Em 25º S, as velocidades são na ordem de 0,13 m.s-1, enquanto em 30º S, velocidades
próximas à 0,14 m.s-1 podem ser observadas. No inverno, as velocidades da CB são mais
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baixas comparativamente ao observado no verão e é observado o aumento das velocidades
do ramo norte da CSE (Fig. 179). Em 25º S e 30º S as velocidades encontradas são na
ordem de 0,08 m/s. Os vetores indicam aumento de velocidade na CB entre 23,5º S e
28,2ºS.

Figura 178. Direção e velocidade das correntes marítimas superficiais (em m.s-1) médias de
verão, no modelo CCSM3, no cenário 20C3M.
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Figura 179. Direção e velocidade das correntes marítimas superficiais (em m.s-1) médias de
inverno, no modelo CCSM3, no cenário 20C3M.

No modelo MIROC, no verão e no cenário 20C3M, o campo de velocidades de
correntes marítimas médio representa uma CB mais afastada da costa, comparativamente
ao observado no modelo CCSM3, com intensificação de velocidade a partir de 20º S (Fig.
180). A CB flui até aproximadamente 37º S, onde aparentemente é observada a CBM. Ao
longo de seu trajeto, a CB apresenta bordas com velocidades na ordem de 0,20 m.s-1 e seu
centro com velocidades mais intensas, próximas a 0,4 m.s-1. Em 25º S, atinge velocidades
máximas na ordem de 0,5 m.s-1 e em 30º S, cerca de 0,4 m.s-1. No inverno (Fig. 181), é
observada uma diminuição das velocidades da CB, em relação ao observado no verão.
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Figura 180. Direção e velocidade das correntes marítimas superficiais (em m.s-1) médias de
verão, no modelo MIROC3.2(Hires), no cenário 20C3M.
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Figura 181. Direção e velocidade das correntes marítimas superficiais (em m.s-1) médias de
inverno, no modelo MIROC3.2(Hires), no cenário 20C3M.

O campo de velocidade de corrente médio de verão do modelo HADCM3, no cenário
20C3M, sugere que o modelo não consegue resolver bem o escoamento da CB como os
outros modelos utilizados (Fig. 182). Os vetores de sentido sudoeste, representativo do
fluxo da CB, somente começam a aparecer mais claramente em um fluxo mais homogêneo
a partir de 22,5º S e são observados núcleos de maior velocidade em 30º S, com velocidade
máxima de 0,27 m.s-1 e em 35º S, com velocidade máxima de 0,31 m.s-1, já próximo à
região da CBM. Em 25º S, velocidades máximas próximas a 0,16 m/s. No inverno, os
vetores que representam o fluxo referente à CB parecem mais organizados que no verão e
as velocidades são inferiores as observadas na outra estação (Fig. 183). Em 25º S,
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velocidades próximas à 0,1 m.s-1 e em 30º S na ordem de 0,13 m.s-1. No inverno é notado a
intensificação das velocidades do ramo norte da CSE e da CM.

Figura 182. Direção e velocidade das correntes marítimas superficiais (em m.s-1) médias de
verão, no modelo HadCM3, no cenário 20C3M.
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Figura 183. Direção e velocidade das correntes marítimas superficiais (em m.s-1) médias de
inverno, no modelo HadCM3, no cenário 20C3M.

No cenário 20C3M do modelo GFDL, no verão, é observado um aumento das
velocidades médias da CB principalmente entre 19º S e 24º S, atingindo velocidades
máxima de 0,24 m.s-1 durante este percurso (Fig. 184). Outro aumento de velocidade é
notado em 29º S, onde a velocidade máxima atinge valor de 0,17 m.s-1. As velocidades
médias da CB durante o inverno são inferiores às observadas no verão (Fig. 185). Uma
pequena intensificação pode ser notada entre 20º S e 25º S, com velocidade máxima em
23º S de 0,15 m.s-1. No restante de seu percurso, a CB apresenta velocidades inferiores a
0,1 m.s-1. Observa-se a intensificação do ramo norte da CSE no inverno.
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Figura 184. Direção e velocidade das correntes marítimas superficiais (em m.s-1) médias de
verão, no modelo GFDL-CM2.1, no cenário 20C3M.
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Figura 185. Direção e velocidade das correntes marítimas superficiais (em m.s-1) médias de
inverno, no modelo GFDL-CM2.1, no cenário 20C3M.

7.4.1. Campos de Anomalias de Velocidade de Corrente Superficial

As anomalias de velocidade representadas pelo modelo CCSM3, no verão,
apresentam uma pronunciada intensificação da CB a partir de 23,9º S, onde seus valores
são próximos à 0,017 m.s-1 e vão se intensificando em direção sul (Fig. 186). Em 35º S, as
anomalias apresentam valores de cerca de 0,04 m.s-1. Os vetores em direção sul, se
estendem até aproximadamente 43º S. No inverno, as anomalias de velocidade são menos
intensas na CB, mas seguem o mesmo padrão observado no verão (Fig. 187). As
anomalias em 25º S estão próximas à 0,03 m.s-1 e em 30º S apresentam valores de cerca
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de 0,02 m.s-1. Também podem ser observadas anomalias maiores na CM e no ramo norte
da CSE.

Figura 186. Anomalias da direção e da velocidade das correntes marítimas superficiais (em
m.s-1) médias de verão no modelo CCSM3.
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Figura 187. Anomalias da direção e da velocidade das correntes marítimas superficiais (em
m.s-1) médias de inverno no modelo CCSM3.

No modelo MIROC, durante o verão, os maiores valores de anomalia de velocidade
são observados em 20º S e 38º W, com valor máximo de 0,06 m.s-1 e os vetores resultantes
estão em sentido oposto ao fluxo da CB (Fig. 188). Outras regiões de anomalias de
velocidade maiores são observadas entre 24º S e 26º S, com anomalia máxima de 0,06
m.s-1 e vetor resultante oposto ao fluxo da CB. Em 30º S, as anomalias observadas são
próximas à 0,02 m.s-1 e os vetores no mesmo sentido do escoamento da CB. As maiores
anomalias são observadas na região da CBM, se estendendo meridionalmente em relação
a esta região, superando valores de 0,18 m.s-1, fato este possivelmente relacionado a uma
desintensificação da Corrente do Atlântico Sul. No inverno, há uma maior distribuição de
anomalias de velocidade maiores, especialmente entre 19º S e 30º S (Fig. 189). O valor
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máximo de anomalia encontrado nesta faixa é observado em 24,4º S e 42º W (0,075 m.s-1).
Em grande parte da região ocupada pela CB, os vetores estão em sentido oposto ao da CB,
indicando o enfraquecimento da CB.

Figura 188. Anomalias da direção e da velocidade das correntes marítimas superficiais (em
m.s-1) médias de verão no modelo MIROC3.2(Hires).
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Figura 189. Anomalias da direção e da velocidade das correntes marítimas superficiais (em
m.s-1) médias de inverno no modelo MIROC3.2(Hires).

No HADCM3, durante o verão, só é observado a intensificação das anomalias de
velocidade em 15º S (0,04 m.s-1), em 28º S (0,03 m.s-1) e em 35º S (0,06 m.s-1) (Fig.190).
No restante da região ocupada pela CB, as anomalias de velocidade são próximas à 0,02
m.s-1. No inverno é observado o aumento dos valores de anomalia de velocidade no ramo
norte da CSE e na CBM e em toda a região de escoamento da CB, e com a exceção de
uma pequena intensificação na região da bifurcação da CSE acima de 15ºS e próximo às
32ºS (atingindo valores de 0,03 m.s-1), as anomalias pouco variam, e apresentam valores,
como por exemplo, 0,005 m.s-1 em 25º S e 44º W e 0,015 m/s em 30º S e 45º W (Fig. 191).
Os baixos valores de anomalia de velocidade observados no HADCM3 podem estar
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associados às pequenas variações nos transportes de volume observados nesse modelo
entre os cenários 20C3M e A1B.

Figura 190. Anomalias da direção e da velocidade das correntes marítimas superficiais (em
m.s-1) médias de verão no modelo HadCM3.
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Figura 191. Anomalias da direção e da velocidade das correntes marítimas superficiais (em
m.s-1) médias de inverno no modelo HadCM3.

Nos resultados do modelo GFDL, durante o verão, podem ser divididas duas
regiões, com comportamentos distintos do campo de anomalias de velocidade: acima de
27º S, com vetores opostos ao sentido de fluxo da CB, e abaixo de 27º S, onde os vetores
são no mesmo sentido da CB (Fig. 192). Acima de 27º S é notada uma região com aumento
de anomalias de velocidade, entre 25º S e 14,8º S. Nesta região, os valores mais altos de
anomalia são da ordem de 0,03 m.s-1. Abaixo de 27º S, a intensificação das velocidades da
CB é notada abaixo de 31º S, com valores de cerca de 0,02 m.s-1 em 35º S. Os vetores com
velocidade na direção de CB se estendem até aproximadamente 40º S. Durante o inverno,
o padrão observado no verão é mantido, mas os valores de anomalia são maiores ao longo
de toda a região da CB em relação ao observado no verão, com vetores resultantes em
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direção oposta à CB acima de 28ºS, com anomalias atingindo valores de 0,04 m.s-1 em 17º
S, 21º S e 23º S, e abaixo de 28ºS, com vetores na mesma direção da CB, com maior
intensificação abaixo de 31º S (Fig. 193). Vetores na mesma direção de CB se desenvolvem
até 41ºS.

Figura 192. Anomalias da direção e da velocidade das correntes marítimas superficiais (em
m.s-1) médias de verão no modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 193. Anomalias da direção e da velocidade das correntes marítimas superficiais (em
m.s-1) médias de inverno no modelo GFDL-CM2.1.

7.5. TEMPERATURA DA PRIMEIRA CAMADA DOS MODELOS

Neste tópico, serão analisados os campos de temperatura do mar da primeira camada
dos modelos no cenário 20C3M e, após esta primeira análise, os campos de anomalias de
temperatura serão apresentados.
As médias climatológicas de verão da temperatura da primeira camada do modelo
CCSM3 no cenário 20C3M indicam que entre 15º S e 35º S, na região da CB, as
temperaturas variam entre 27º C e 21º C (Fig. 194). Em 25º S a temperatura é próxima à
24,5º C e em 30º S próxima à 22º C. No mesmo modelo no inverno, as temperaturas entre
15º S e 35º S variam entre 24,3º C e 15,72º C (Fig. 195). Abaixo de 35º S já é possível
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observar a influência das águas frias da CM. Em 25ºS, a temperatura varia lateralmente
com valores próximos à costa de cerca de 20,38º C, até 38º W, onde atinge temperatura
próxima à 22,4º C. Em 30º S, temperaturas próximas à costa de 18,2º C.

Figura 194. Temperatura da primeira camada do modelo CCSM3 (em ºC) média de verão,
no cenário 20C3M.
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Figura 195. Temperatura da primeira camada do modelo CCSM3 (em ºC) média de inverno,
no cenário 20C3M.

No cenário 20C3M, as médias climatológicas de verão da temperatura da primeira
camada do modelo MIROC indicam que as temperaturas variam, entre 15º S e 35º S, de
25,2º C à 21,20º C, respectivamente (Fig. 196). Em 25º S pode ser observado um núcleo de
temperaturas mais altas próximas a costa, com valores máximos de 25,9º C. Em 30º S, são
observadas temperaturas na ordem de 23,7º C. No inverno (Fig. 197), nesta mesma faixa
de latitude, variam entre 23,1º C em 15º S e em 35º S já é observada a interação entre CB e
CM e, desta forma, o gradiente zonal de temperatura é maior.
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Figura 196. Temperatura da primeira camada do modelo MIROC3.2(Hires) (em ºC) média
de verão, no cenário 20C3M.
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Figura 197. Temperatura da primeira camada do modelo MIROC3.2(Hires) (em ºC) média
de inverno, no cenário 20C3M.

No HADCM3 no verão e no cenário 20C3M, as médias climatológicas da
temperatura na primeira camada variam entre 26,7º C e 23,3º C, respectivamente, em 15º S
e 35º S (Fig. 198). Em 25º S, pode ser notada temperatura na ordem de 26,6º C próximo à
costa, reduzindo meridionalmente até aproximadamente 24,8º C em 38º W. Em 30º S é
observado

uma

mudança

de

temperatura de

24,9º

C,

próximo

à

costa,

até

aproximadamente 22,2 º C em 38º W. No inverno, as temperaturas variam entre 25,0º C,
em 15º S, e 20,7º C em 35º S (Fig. 199). Em 25º S, próximo à costa, o valor máximo de
temperatura é cerca de 23,7º C, enquanto em 30º S, o valor máximo é de aproximadamente
21.4º C em 47,5 º W.

222

Figura 198. Temperatura da primeira camada do modelo HadCM3 (em ºC) média de verão,
no cenário 20C3M.

Figura 199. Temperatura da primeira camada do modelo HadCM3 (em ºC) média de
inverno, no cenário 20C3M.
223

No modelo GFDL-CM2.1, as médias de verão da temperatura da primeira camada,
em 20C3M, variam entre 26,6º C em 15º S e 21,8º C em 35º S (Fig. 200). Em 25º S pode
ser observado um núcleo com temperaturas mais elevadas, com máximo valor nesta
latitude de 25,1º C. Em 30º S, são observadas temperaturas próximas à costa em torno de
24,1º C. No inverno (Fig. 201), as temperaturas se distribuem entre 24,1º C em 15º S e em
35º S já é observada a interação da CB com a CM, com temperaturas mais baixas,
referentes à CM, e mais altas, correspondentes à CB (cerca de 18º C).

Figura 200. Temperatura da primeira camada do modelo GFDL-CM2.1 (em ºC) média de
verão, no cenário 20C3M.
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Figura 201. Temperatura da primeira camada do modelo GFDL-CM2.1 (em ºC) média de
inverno, no cenário 20C3M.

7.5.1. Anomalias de Temperatura

Abaixo serão apresentados os campos de anomalias de temperatura referente à
primeira camada dos modelos. Em todos os casos, só foram observadas anomalias
positivas. De maneira geral, as maiores anomalias de temperatura estão associadas a
latitudes próximas da convergência subtropical e, principalmente, na região da Confluência
Brasil-Malvinas. As maiores anomalias nesta região são consequência, em maior escala,
das variações (devido ao deslocamento meridional) da ASAS e, em menor escala, das
variações dos transportes oceânicos de calor e volume associados ao escoamento da CB.
As anomalias de temperatura no verão, no modelo CCSM3, ao longo de
praticamente toda a área ocupada pela CB, estão distribuídas entre 1,5º C e 2,0º C, com
predomínio de anomalias na ordem de 1,8º C (Fig. 202). No inverno, a distribuição de
anomalias fica um pouco distinta em relação ao verão, pois apesar dos valores de
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anomalias permanecerem semelhantes na CB, entre 1,5ºC e 2º C, no verão há uma maior
influência de anomalias inferiores, de cerca de 1,5º C à 1,7º C, restritas, no verão, a uma
região próxima à 22º S, e agora alcançando latitudes superiores à 33º S (Fig. 203).

Figura 202. Anomalia da temperatura da primeira camada (em ºC) média de verão no
modelo CCSM3.
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Figura 203. Anomalia da temperatura da primeira camada (em ºC) média de inverno no
modelo CCSM3.

No MIROC3.2(Hires) no verão, em 22º S fica bem demarcado uma diferença de
anomalias: anomalias superiores à 2,60º C são observadas acima de 22º S e abaixo desta
latitude, predominam anomalias entre 1,80º C e 2,0º C, até aproximadamente 33º S, onde
passam a ser observadas anomalias superiores (Fig. 204). Nota-se também a presença de
uma área centrada em 31º S e 51º W com anomalias mais baixas, próximas à 1,36º C. No
modelo MIROC durante o inverno, há o aparecimento de uma área entre 23º S e 26º S, se
estendendo desde a costa até aproximadamente 46º W, com anomalias entre 1,3º C e 1,7º
C (Fig. 205). Há o espalhamento de mais áreas, na região da CB, com anomalias
superiores à 2ºC, antes não observado no verão.
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Figura 204. Anomalia da temperatura da primeira camada (em ºC) média de verão no
modelo MIROC3.2(Hires).

228

Figura 205. Anomalia da temperatura da primeira camada (em ºC) média de inverno no
modelo MIROC3.2(Hires).

No modelo HADCM3 no verão, é observado, acima de 25ºS uma predominância de
anomalias de temperaturas inferiores à 1,5º C (Fig. 206). Abaixo desta latitude predominam
anomalias entre 1,7º C e 2,0º C e também são observadas manchas sutis, distantes da
costa, de anomalias próximas à 2,2º C. No inverno, os resultados deste modelo
representam manchas de anomalias de temperatura entre 1,5º C e 2,0º C, predominantes
na região (Fig. 207). Alguns núcleos com anomalias de temperaturas variando entre 1,25º C
e 1,5º C também são observadas na região.
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Figura 206. Anomalia da temperatura da primeira camada (em ºC) média de verão no
modelo HadCM3.

Figura 207. Anomalia da temperatura da primeira camada (em ºC) média de inverno no
modelo HadCM3.
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As anomalias de temperatura do verão no modelo GFDL apresentam, entre -20º S e
-35º S dois núcleos próximos a costa com valores mínimos de anomalia de 1,32º C em -24º
S e -45º S e 1,1º C em -33,5º S e -51º W (Fig. 208). Anomalias da ordem de 1,5º C são
observadas em torno desta área onde os núcleos aparecem e também próximo a costa
acima de 20º S. Próximo à região da CCM podem ser observada anomalias próximas a 2º
C. No inverno são observadas anomalias de temperaturas inferiores as observadas no
verão, espalhadas praticamente por toda a região, entre 15º S e 35º S (Fig. 209). Essas
anomalias variam entre 0,9º C e 1,3º C.

Figura 208. Anomalia da temperatura da primeira camada (em ºC) média de verão no
modelo GFDL-CM2.1.
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Figura 209. Anomalia da temperatura da primeira camada (em ºC) média de inverno no
modelo GFDL-CM2.1.
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8. DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentadas as discussões sobre os resultados obtidos no
presente trabalho. Na primeira seção, será abordada a forma como os modelos
representaram o escoamento asssociado à CB no clima atual, ou seja, se eles foram
capazes de representar, por exemplo, a estrutura vertical de velocidade associada ao fluxo
da CB, e como cada modelo o fez. Numa sub-seção, serão detalhados os aspectos
referentes aos transportes oceânicos da CB, como valores obtidos e variabilidade neste
mesmo cenário. O ítem subsequente busca explorar as diferenças apresentadas entre a
representação da CB nos cenários A1B e 20C3M, descrevendo os mesmos aspectos
apresentados no ítem anterior. Dentro deste ítem, a discussão é dividida na caracterização
dos transportes oceânicos, incluindo a variabilidade das series temporais, e na análise do
período mais energético em A1B, ítem este que incluirá as discussões relacionadas aos
possíveis forçantes, atmosféricos ou oceânicos, responsáveis pelas diferenças observadas
entre os cenários.

8.1. REPRESENTAÇÃO DA CB NO CENÁRIO 20C3M

Para avaliar a habilidade com que cada modelo representa a variabilidade espaço
temporal da CB no século XX, ou seja, no cenário 20C3M, é importante que os resultados
obtidos sejam comparados aos apresentados na literatura. Entretanto, este tipo de
comparação não é simples, uma vez que grande parte dos resultados disponíveis provém
de cálculos geostróficos que consideram diferentes níveis de movimento nulo, que variam
entre 500 e 1300 m, bem como na própria definição de CB adotada em cada trabalho, que
pode ser a de que a Corrente do Brasil transporta AT e ACAS, conforme empregado no
presente trabalho, ocupando, portanto, aproximadamente 500 m da coluna d’água
(STRAMMA & ENGLAND, 1999), bem como a definição mais ampla de que a CB faz parte
do Sistema Corrente do Brasil, o qual engloba a CB, que transporta AT e ACAS, seus
meandros e vórtices e a CCI, que em níveis picnoclínicos flui em sentido oposto à CB e
transporta AIA (GODÓI, 2005; SILVEIRA, 2007) e dessa forma, se estende até
profundidades próximas à 1300 m.
A escolha apropriada do nível de movimento nulo que melhor representará as
velocidades, a estrutura vertical e os transportes da CB devem ser fundamentados em
medições diretas de perfis de velocidade, e próximo à região das seções analisadas no
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presente trabalho, levantamentos mais recentes estão disponíveis em ROCHA et al (2014)
e BILÓ et al (2014). Esses autores descrevem que à norte de 26º S a CB flui em sentido
sudoeste nos 500 m superiores da coluna d’água, com velocidades máximas em torno de
0,5 m.s-1 (Figs. 210 e 211). Através dos resultados das seções de velocidade meridional
apresentadas no Capítulo 5, referente ao cenário 20C3M, é observado que todos os
modelos subestimam o valor de velocidade máxima apresentada pelos autores. Na seção
25º S, as velocidades máximas variam entre o menor valor apresentado pelo modelo GFDLCM2.1 (0,06 m.s-1) e o maior valor, portanto o mais próximo ao descrito por ROCHA et al
(2014) e BILÓ et al (2014), de 0,23 m.s-1 no modelo MIROC3.2 (Hires). Em termos de
espessura da coluna d’água ocupada pela CB, os modelos HadCM3, GFDL-CM2.1 e
CCSM3 apresentam valores inferiores à 500 m, todos na faixa dos 300 m de profundidade.
O Modelo MIROC3.2(Hires), entretanto, apresenta uma CB mais profunda que 500 m,
atingindo valores da ordem de 800 m, explicando os maiores valores de transporte de
volume observados nesse modelo.

Figura 210. Seção de velocidade em 24,01º S.
Fonte: BILÓ et al. (2014).

Ao sul da bifurcação da CSE em níveis intermediários (entre 600 e 1800 m)
chamada de Bifurcação de Santos (ROCHA et al., 2014; BILÓ et al., 2014), que ocorre em
aproximadamente 26º S, de acordo com os mesmos autores a CB torna-se uma corrente
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mais profunda, atingindo profundidades de 1200 m e possui velocidade máxima na ordem
de 0,7 m.s-1 (Fig. 211). Através dos resultados das seções de velocidade meridional
apresentadas no Capítulo 5, referente ao cenário 20C3M, assim como o observado para 25º
S, os modelos subestimam o valor de velocidade máxima apresentada pelos autores. Na
seção 30º S, as velocidades máximas variam entre o menor valor apresentado pelo modelo
GFDL-CM2.1 (0,11 m.s-1) e o maior valor, portanto o mais próximo ao descrito por ROCHA
et al (2014) e BILÓ et al (2014), de 0,35 m.s-1 no modelo MIROC3.2 (Hires). Em termos de
extensão vertical da CB, todos os modelos apresentam valores inferiores à 1200 m, sendo
que o MIROC representa a CB mais profunda dentre os modelos, com profundidades
máximas de 700 m. Apesar da grande diferença encontrada, MÜLLER et al. (1998), através
de dados de fundeios, comprova que a CB alcança em 28º S profundidades de pelo menos
670 m.

Figura 211. Seção de velocidade em 30,31º S.
Fonte: BILÓ et al. (2014).

Em termos de distribuição espacial do campo de velocidade meridional das seções
da CB, as seções apresentadas pelos autores corroboram o padrão descrito por diversos
autores (Fig. 212), no qual a CB é caracterizada pela presença de um núcleo em superfície
com comportamento ocasionalmente assimétrico longitudinalmente devido ao fenômeno do
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meandramento, que faz com que o escoamento superficial se aproxime ou se afaste da
quebra de plataforma e do talude superior (SCHMIDT et al., 2007).
Nas seções à norte de 26º S, abaixo da CB é observada a CCI, fluindo em sentido
nordeste (Fig. 212), cuja principal característica é apresentar o núcleo em torno dos 800900 m de profundidade, geralmente junto ao talude intermediário (SCHMIDT et al., 2007).
Os autores descrevem a CCI com uma extensão vertical de aproximadamente 1000 m e
velocidades máximas de 0,2 m.s-1 nesta faixa de latitude. Considerando a estrutura vertical
aproximada destas latitudes, na seção 25º S, o modelo GFDL-CM2.1 é o que apresenta
maior semelhança, apesar da CB não apresentar um núcleo bem formado em superfície.
Este modelo representa o núcleo da CCI próximo a 730 m com velocidade máxima de 0,13
m.s-1. As seções obtidas através dos modelos MIROC3.2(Hires) e HadCM3 se distinguem
bastante na distribuição espacial do campo de velocidade meridional esperada, pois ambos
parecem não resolver adequadamente a CCI.

Figura 212. Seção esquemática de uma seção transveral característica do Sistema Corrente
do Brasil, onde Vs indica a velocidade da CB e Vi da CCI.
Fonte: SCHMIDT et al. (2007).

Esse padrão de estrutura vertical varia acentuadamente com a latitude. À medida
que a CB vai fluindo em direção à latitudes maiores, vai tornando-se uma corrente mais
profunda, cujo núcleo afasta-se cada vez mais da plataforma continental relativamente ao
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observado em latitudes inferiores. Em nível intermediário, a CCI tem seu escoamento para
norte enfraquecido, em função da proximidade da região da bifurcação neste nível até que,
ao sul da Bifurcação de Santos, em aproximadamente 26º S, toda a coluna d’água passa a
fluir em direção sul. Considerando a estrutura vertical do campo de velocidade meridional
aproximada destas latitudes, os modelos utilizados aparentemente representam a estrutura
vertical da seção 30º S melhor que a 25º S. O GFDL-CM2.1 e o HadCM3 apresentam maior
semelhança com a seção apresentada por ROCHA et al (2014) e BILÓ et al (2014) para
30,31º S.

8.1.1. Transportes Oceânicos

Considerando as limitações da comparação entre valores de transporte descritas
nos parágrafos iniciais, na literatura os valores de transporte de volume da CB variam entre
-5 Sv e -16 Sv (SIGNORINI 1978; MIRANDA & FILHO, 1979; EVANS et al., 1983;
STRAMMA, 1989; GARFIELD, 1990; CAMPOS et al., 1995). ROCHA et al (2014) e BILÓ et
al (2014) apresentam valores de transporte de volume para a CB ao norte de 26º S, posição
aproximada da Bifurcação de Santos, variando entre 5 Sv e 7 Sv e abaixo dos 28º S,
transportes próximos à 9 Sv. Neste contexto, em relação aos valores de transportes de
volume médios encontrados para o cenário 20C3M no presente trabalho, é notado que o
modelo MIROC3.2(Hires) superestima estes valores, com valores médios de transporte de
volume em 25º S e 30º S, respectivamente, -18,61 Sv e -33,26 Sv. Dentre os outros
modelos, o GFDL-CM2.1 é o único cujo transporte médio em 25º S encontra-se entre 5 e 7
Sv, enquanto CCSM3 e HadCM3 subestimam estes valores. Em 30º S, valor médio superior
à 9 Sv só é observado no HadCM3. CCSM3 e GFDL-CM2.1 apresentam transportes de
volume médios para a CB em 30º S na ordem de 7 Sv.
A partir dos resultados descritos nos tópicos anteriores, pode ser claramente
observado, em todos os modelos, o aumento do transporte de volume da CB à medida que
a corrente flui para sul, conforme descrito inicialmente na literatura por PETERSON &
STRAMMA (1991) e corroborado por diversos outros autores. Considerando a seção 25º S
do cenário 20C3M e modelo CCSM3, o transporte de volume integrado médio é -0,27 Sv (
1,91). Neste mesmo cenário, o transporte de volume integrado médio aumenta para -7,93
Sv (

4,64) na seção 30ºS.
Assim como o transporte de volume integrado, o transporte de calor integrado em

todos os modelos, com exceção do modelo GFDL-CM2.1 no cenário 20C3M, aumentou
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entre as seções 25ºS e 30ºS. Considerando a seção 25º S do cenário 20C3M no modelo
HadCM3, o transporte de calor integrado médio é -0,25 PW (

0,19). Neste mesmo cenário

e modelo, o transporte de calor integrado médio aumentou para -0,61 PW (

0,19) na seção

30ºS.
A análise das séries temporais do transporte de volume e transporte de calor totais
indica que na seção 25º S e nos modelos HadCM3, CCSM3 e GFDL-CM2.1, esses
parâmetros apresentam valores positivos e negativos, indicando oscilação entre transportes
no sentido norte e sul, respectivamente. Esse resultado representa uma maior variabilidade
oceânica associada aos transportes nessa região, a qual pode estar associada ao
posicionamento da bifurcação da célula de circulação da ACAS e da bifurcação da AT,
conforme será descrito no parágrafo a seguir. Na seção 30º S, os transportes de volume,
exceto no modelo HadCM3 no cenário 20C3M, sempre estão orientados para sul. Os
transportes de calor apresentam reversão de sentido nessa seção nos seguintes casos: nos
modelos HadCM3 e GFDL-CM2.1 no cenário 20C3M. O modelo MIROC3.2(Hires), nas duas
seções, sempre apresenta transportes em sentido sul.
As diferenças observadas nos transportes da CB bem como na própria estrutura
vertical das seções, principalmente na seção posicionada em 25º S, provavelmente estão
associadas às posições em que cada modelo representam a bifurcação da CSE em níveis
de AT e ACAS. Conforme descrito no capítulo introdutório, de acordo com STRAMMA &
ENGLAND, a bifurcação da CSE nos primeiros 140 m da coluna d’água, que faz com que a
AT flua para sul, ocorre em aproximadamente 15º S (Fig. 213). Em níveis picnoclínicos,
entre 140 m e 1060 m, a bifurcação da CSE ocorre em aproximadamente 20º S e, portanto,
a ACAS flui para sul abaixo desta latitude (Fig. 214). SILVEIRA (2007) ressalta que apesar
das incertezas em relação à posição exata da bifurcação da CSE em nível de ACAS, há um
consenso na literatura de que ao sul de 22º S, a ACAS flui dominantemente para o sul ao
largo da costa brasileira.
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Figura 213. Representação esquemática da circulação da AT, entre 0 e 140 m,
baseada em REID (1989) e STRAMMA & ENGLAND (1999).
Fonte: SILVEIRA (2007).

Figura 214. Representação esquemática da circulação da ACAS, entre 140 e 560 m,
baseada em REID (1989) e STRAMMA & ENGLAND (1999).
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Fonte: SILVEIRA (2007).

Segundo os resultados apresentados, em 20C3M, todos os modelos representaram
a bifurcação da CSE em nível de AT e de ACAS mais ao sul do que o descrito na literatura.
A posição aproximada da bifurcação da CSE em nível de AT variou entre aproximadamente
16º S no modelo MIROC3.2(Hires) e 22º S no modelo HadCM3. Enquanto a posição
aproximada da bifurcação no nível da ACAS variou entre aproximadamente 22º S no
modelo MIROC3.2(Hires) e 26º S nos modelos CCSM3 e GFDL-CM2.1. Avaliando então
esta disposição, na seção 25º S analisada, em todos os modelos temos o escoamento
médio da AT em sentido sul, porém o mesmo não pode ser dito no caso da ACAS. O
esperado era que todos os modelos, em 25º S, representassem o escoamento médio de
ACAS em sentido sul e isso só pode ser garantido, a princípio, no modelo MIROC3.2(Hires),
pois a bifurcação ocorre ao norte da seção durante o inverno e o verão. Já nos modelos
CCSM3, HadCM3 e GFDL-CM2.1 , em função da proximidade da posição aproximada da
bifurcação da CSE em nível de ACAS à posição da seção avaliada (25º S), podemos
esperar que a ACAS oscile seu fluxo médio para sul e para norte.
Diferenças foram observadas no posicionamento das bifurcações da CSE no nível
da AT e, em menor proporção, da ACAS durante o inverno e o verão, em geral com um
pequeno deslocamento mais para sul da latitude da bifurcação durante o inverno. O maior
deslocamento da posição da bifurcação foi observado no modelo HadCM3, com um
deslocamento aproximado de 2º para sul, durante o inverno, na latitude de bifurcação da
CSE no nível da AT. RODRIGUES et al. (2007) descreveram, com base em dados
observacionais de temperatura e salinidade provenientes de coletas de CTD e de garrafa de
Nansen e resultados de modelagem computacional, uma migração sazonal da latitude da
bifurcação, sendo que esta variabilidade é mais forte nos primeiros 400 m de coluna d’água,
onde a bifurcação alcança sua posição mais ao sul em julho e posição mais ao norte, em
novembro. A latitude da bifurcação varia em 7º nos primeiros 100 m de profundidade, cerca
de 3º entre 100 m e 400 m e menos que 1º entre 400m e 600 m.
Os autores relacionam a maior parte da variabilidade sazonal da latitude da
bifurcação na termoclina superior à mudanças no rotacional da tensão de cisalhamento do
vento local em função do deslocamento norte-sul da ZCIT. E como a posição da bifurcação
é deslocada para sul (norte), o transporte da Subcorrente Norte do Brasil aumenta (diminui)
e o transporte da CB diminui (aumenta). Mais detalhadamente, segundo RODRIGUES et al.
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(2007), o rotacional da tensão de cisalhamento positivo (negativo) produz uma anômala
circulação anticilônica (ciclônica), a qual seu componente em sentido sul (norte) próximo à
costa oeste provoca a ocorrência da bifurcação em mais baixas (altas) latitudes durante os
meses de verão/primavera austral (inverno). Por sua vez, a variabilidade na amplitude do
rotacional da tensão de cisalhamento do vento local é causada pelo deslocamento sazonal
norte-sul da ZCIT. Há mudança na profundidade da termoclina na região associada à
bifurcação em função do processo descrito anteriormente. O componente do forçante local,
responsável pela maior parte da variabilidade da posição da bifurcação, explica a
diminuição no transporte de ambos, da CSE e da CB em junho e julho e o subsequente
aumento de setembro a novembro. Quando a bifurcação se desloca para sul (norte), o
transporte da Subcorrente Norte do Brasil aumenta (diminui) e o da CB diminui (aumenta).
Entretanto, devemos considerar que as resoluções dos modelos não são capazes de
representar diferenças menores que as próprias resoluções horizontais da grade, ou seja,
não podemos afirmar se as pequenas diferenças encontradas no posicionamento das
latitudes da bifurcação da CSE em alguns casos, principalmente no nível da ACAS, foram
resultantes das modificações sazonais descritas no parágrafo anterior ou apenas diferenças
nas interpolações dos campos de correntes.
Apesar das baixas resoluções dos modelos nos seus componentes oceânicos, que
variam entre o mínimo de resolução de 1,25º de latitude por 1,25º de longitude e 20 níveis
verticais no HadCM3 e o máximo de resolução no MIROC3.2(Hires), de 0,2º de latitude por
0,3º de longitude com 47 níveis verticais, quando consideramos estudos climáticos, o
escoamento de baixa frequência pode fornecer importantes informações sobre o impacto da
distribuição de calor no oceano, contribuindo assim para estudos futuros sobre a sua
influência no clima de regiões continentais adjacentes (ASSAD et al., 2015). No entanto, as
baixas resoluções horizontais e verticais das grades numéricas dos modelos na região
estudada, também poderiam influenciar os resultados obtidos, já que uma parte significativa
dos valores de transporte de volume costeiros e das interações de fluxo de vórtices não são
representados com estas resoluções e, consequentemente, não são considerados nas
estimativas dos transportes (ASSAD et al., 2015).
Alguns estudos também buscam entender o efeito das parametrizações utilizadas
nos modelos sobre as variações observadas nas estimativas realizadas sobre uma
determinada feição oceanográfica. Em função da enorme variabilidade observada nos
valores de transporte de volume da Corrente Circumpolar Antártica obtidos através de
resultados dos modelos climáticos utilizados no IPCC AR4, que variaram entre 37 Sv e 337
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Sv, KUHLBRODT et al. (2012) demostraram a forte influência que a parametrização de
GENT & MCWILLIAMS (1990), utilizada em grande parte dos modelos do AR4 para resolver
vórtices de mesoescala, tem sobre o campo de densidade oceânica e, consequentemente,
nos transportes da Corrente Circumpolar Antártica, sugerindo inclusive que os transportes
desta corrente são mais sensíveis à variações do coeficiente de mistura turbulenta
empregado na parametrização do que ao próprio campo zonal de tensão de cisalhamento
do vento.
É importante salientar que as diferentes resoluções que cada modelo apresenta
levam à diferenças nas representações das geometrias das seções 25º S e 30º S, conforme
pode ser observado na figura 29 do Capítulo 4 referente à metodologia do trabalho,
influenciando os valores de transporte da CB encontrados.
É importante ressaltar que apesar destas comparações revelarem a habilidade ou
não dos modelos em representar as principais características oceanográficas da CB
descritas na literatura, ainda não é determinado quais aspectos do clima atual devem ser
melhor representados para garantir que as projeções futuras sejam mais confiáveis ou
adequadas a um determinado estudo. BADER et al. (2008) exemplificam este fato dizendo
que modelos que simulam as mais realísticas temperaturas, no clima atual, na América do
Norte podem não gerar as mais realísticas projeções para as mudanças de temperatura em
um clima futuro, já que as projeções de mudanças climáticas nesta região dependem
fortemente das mudanças nas temperaturas no Oceano Pacífico Tropical e na maneira
como as correntes de jato respondem à esta variação. Neste caso, a qualidade das
simulações do acoplamento oceano-atmosfera sobre o Pacífico devam ser mais relevantes
do que a própria representação das temperaturas no clima atual (BADER et al., 2008).

8.1.1.1. Variabilidade dos Transportes Oceânicos

Nas séries temporais de transportes de volume e de calor no cenário 20C3M é
possível observar que oscilações de frequências mais altas são dominantes nas seções 25º
S nos quatro modelos, enquanto frequências mais baixas predominam nas séries temporais
da seção 30º S. Em 25º S, as frequências dominantes estão predominantemente na banda
de 3 à 5 anos em todos os modelos, enquanto em 30º S a banda predominante é de 3 à 9
anos nos modelos HadCM3, MIROC3.2(Hires) e CCSM3 com tendências à bandas
interdecadais no GFDL-CM2.1 e também no CCSM3.
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Semelhantemente ao observado, LUMPKIN & GARZOLI (2011) concluíram que o
transporte de superfície associado à CB sofre variabilidade sazonal e interanual na série de
dados analisados, entretanto os autores não observaram tendências à variabilidade de
longo prazo na CB, por exemplo, multidecadais, que só foram observadas na região da
CBM. SILVEIRA (2010), ao aplicar a análise de ondaletas para a série temporal obtida
através de dados do MOM-4 de TSM entre 1960 e 2000 da região da confluência BrasilMalvinas, próxima à seção 30º S, encontrou variabilidade, em ordem decrescente de
energia, de 8, 14, 2, 4 e 0,7 anos. Com os resultados da reanálise oceânica SODA, VIANNA
(2012) investigou as variabilidades interanuais do transporte de volume e do transporte
advectivo de calor em seções zonais em 23º S, 25º S e 30º S através da técnica de
ondaletas, a qual revelou que os períodos de oscilação com maior energia estão
concentrados entre dois e oito anos para as três seções, similarmente ao encontrado no
presente trabalho para as seções 25º S e 30º S.
Os períodos predominantes de variabilidade encontrados no presente trabalho para
o cenário 20C3M podem estar relacionados à ocorrência de eventos ENSO sobre o Pacífico
Equatorial, já que o ENSO é reconhecido como o maior modo de variabilidade interanual no
sistema climático global, com um período recorrente na banda aproximada de 2 à 8 anos
(SANTOS, 2006) e diversas anomalias atmosféricas e oceanográficas na região do Atlântico
Sul associadas à ocorrência de eventos de ENSO já foram descritas, como a presença de
anomalias negativas de TSM no oceano Atlântico, entre 22º S e 42º S, durante a fase
quente do ENSO ou El Niño (LENTINI et al., 2001).
Nesta banda de frequência, o modo de variabilidade interanual relacionado aos
eventos de ENSO provavelmente são os mais energéticos, porém devemos considerar a
existência de outros processos de variabilidade climática, nesta mesma banda de
frequência interanual, que podem eventualmente influenciar os transportes oceânicos e
atmosféricos na região de estudo, conforme descrito no Capítulo 3 do presente trabalho.

8.2. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DOS CENÁRIOS A1B E 20C3M

Considerando que a proposta do presente trabalho não é apenas analisar
comparativamente a representação da CB no clima atual gerada a partir dos resultados de
quatros modelos do AR4 do IPCC, mas também entender como estes padrões são
modificados

quando

influenciados

por

cenários
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de

mudanças

climáticas,

serão

apresentadas a seguir as modificações observadas entre o escoamento associado à CB
nos cenários 20C3M e A1B.
Na análise dos resultados das seções de velocidade meridional apresentadas no
Capítulo 6, referente ao cenário A1B, é possível observar que a estrutura vertical das
seções 25º S e 30º S, no que diz respeito a forma e a distribuição característica de cada
uma, como apresentado anteriormente, é semelhante ao observado em 20C3M, em todos
os modelos. Por exemplo, em 25º S o comportamento geral da presença de um núcleo da
CB em superfície e abaixo o núcleo correspondente ao da CCI, bem como em 30º S onde o
núcleo da CB em superfície permanece, porém mais afastado da plataforma, e toda a
coluna d’água escoando em sentido sul, permanece inalterado. As diferenças mais
marcantes são em relação aos valores de velocidade das seções e as profundidades
atingidas pela CB, conforme descrito a seguir.
De maneira geral, há o aprofundamento da CB (exceto no modelo CCSM3), mais
pronunciada em 30º S, e o aumento das velocidades meridionais médias, tanto em 25º S
como em 30º S, no cenário A1B, comparativamente ao observado em 20C3M. Na seção 25º
S representada pelo modelo GFDL-CM2.1, por exemplo, a CB se estende até
profundidades 140 m maiores das observadas em 20C3M, com velocidade máxima superior
em cerca de 0,05 m.s-1.
No cenário A1B, a posição aproximada da bifurcação da CSE no nível da AT variou
entre aproximadamente 18º S no modelo MIROC3.2(Hires) e 21º S nos modelos CCSM3 e
HadCM3. Enquanto a posição aproximada da bifurcação no nível da ACAS variou entre
aproximadamente 22º S no modelo MIROC3.2(Hires) e 26º S nos modelos CCSM3 e GFDLCM2.1. De maneira geral é observado um deslocamento da posição da bifurcação da CSE
no nível da AT mais para sul em A1B (exceto no modelo HadCM3), comparativamente ao
observado no cenário 20C3M. A maior diferença é observada no modelo MIROC3.2(Hires),
cuja posição da bifurcação da CSE no nível da ACAS em A1B, durante o verão, está
deslocada aproximadamente 2º ao sul da posição observada em 20C3M. Além disso,
continua sendo observado, em A1B, latitudes mais ao sul da bifurcação durante o inverno,
principalmente no nível da AT.

8.2.1. Transportes Oceânicos da CB
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Em todos os modelos é observado a redução dos valores de transporte de volume
médios integrados da CB em 25º S e aumento dos transportes de volume médios em 30º S
no cenário A1B em relação ao cenário 20C3M. Em 25º S foi observada a redução dos
transportes de volume médios das massas d’água estudadas em A1B no modelo HadCM3,
para a AT, e no modelo MIROC3.2(Hires) e GFDL-CM2.1, para a ACAS. Em 30º S foi
observado o aumento do transporte de AT e de ACAS em todos os modelos, exceto os
valores de transporte de ACAS no modelo HadCM3, que diminuíram em A1B.
Quanto ao transporte de calor, com exceção do transporte de calor médio total do
modelo GFDL-CM2.1 em 25º S, é observado o aumento do transporte de calor médio da CB
para sul em ambas as seções e em todos os modelos em A1B. Tanto em 25º S como em
30º S há o aumento do transporte de calor médio da AT para sul em A1B em todos os
modelos. Em relação aos transportes de calor de ACAS, em 25º S a maioria dos modelos
apresenta redução de seus transportes médios em A1B (exceto no modelo CCSM3, onde
houve aumento), enquanto em 30º S a maior parte dos modelos representa a intensificação
dos transportes médios em A1B (excluindo o modelo HadCM3, no qual o transporte foi
reduzido).

8.2.1.1. Variabilidade dos Transportes Oceânicos

Através da Análise de Ondaletas das séries temporais de transportes de volume e
calor é observado que há o deslocamento da variabilidade da grande maioria das séries, em
A1B, para bandas de frequências mais baixas comparativamente ao observado em 20C3M,
indicando que o comportamento dos parâmetros oceanográficos da CB é sensível às
mudanças climáticas associadas ao cenário A1B. O mesmo é o observado, em geral, para
as séries de transporte de volume e de calor de AT e ACAS: o predomínio de bandas de
frequências mais baixas em A1B em relação às predominantemente observadas no cenário
20C3M.
Em estudo sobre a variabilidade espacial e temporal de três massas de água no
Oceano Atlântico e Oceano Austral nos cenários 20C3M e 1pctto2x, cenário este que
assume o aumento da concentração de CO2 a uma taxa de 1% ao ano até o valor inicial
duplicar, FERRERO (2009) descreve que o padrão dominante de variabilidade espacial dos
campos de temperatura e de salinidade da AIA, da Água Profunda Circumpolar e AFA
oscilavam em mais alta frequência no cenário 20C3M, enquanto no 1pctto2x, os campos
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passaram a oscilar em mais baixa frequências. TASCHETTO & WAINER (2005) também
constataram o deslocamento da variabilidade do transporte barotrópico e da temperatura
superficial do mar no Atlântico Sul para frequências mais baixas num clima mais quente,
resultante do aumento na concentração dos gases estufa.

8.2.2. Análise do Período mais Energético em A1B

Através dos resultados obtidos para os períodos de 2050 à 2080 no cenário A1B,
período este apontado como o mais energético nas análises de ondaletas realizadas nas
séries temporais de transporte da CB, e 1950 à 1980 no cenário 20C3M, os resultados
encontrados apontam, de maneira geral, para a intensificação das variáveis atmosféricas e
oceânicas no cenário de mudança climática A1B, conforme detalhado nos parágrafos
seguintes.
A análise das séries temporais climatológicas, para os períodos de 2050 à 2080 no
cenário A1B e 1950 à 1980 no cenário 20C3M, dos transportes de volume e de calor nas
seções 25º S e 30º S corroborou os resultados observados na análise dos transportes
médios apresentada no Capítulo 6, confirmando que em A1B é observado a redução dos
transportes integrados da CB em 25º S e o aumento dos transportes em 30º S.
Importante notar que nesta análise sobre as médias climatológicas do transporte de
volume no nível da ACAS em 25º S, retoma-se a discussão sobre a posição representada
por cada modelo da bifurcação da CSE nos níveis da ACAS. Através das figuras 136 e 137
do Capítulo 7, torna-se claro que os modelos CCSM3 e HadCM3 representam a bifurcação
da CSE no nível da ACAS abaixo dos 25º S, já que os transportes médios em todos os
meses resultantes destes modelos são positivos, ou seja, o fluxo da ACAS possui sentido
norte. Ao contrário, todos os valores das séries temporais de transportes médios de ACAS
nos modelos GFDL-CM2.1 E MIROC3.2(Hires) são negativos, indicando que estes modelos
representam a bifurcação da CSE acima de 25º S e, portanto, o fluxo de ACAS na seção
25º S tem sentido sul. As figuras esquemáticas com o posicionamento aproximado das
bifurcações da CSE, nos níveis da AT e da ACAS, representado pelos modelos em relação
à seção 25º S são apresentadas abaixo (Figs. 215 e 216).
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Figura 215. Posicionamento aproximado das bifurcações da CSE, no nível da AT (seta
vermelha) e da ACAS (seta azul), representadas pelos modelos MIROC3.2(Hires) e GFDLCM2.1 em relação à seção 25º S. As bifurcações da CSE, nestes casos, ocorrem acima da
seção 25º S.
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Figura 216. Posicionamento aproximado das bifurcações da CSE, nos níveis da AT (seta
vermelha) e da ACAS (seta azul), representadas pelos modelos CCSM3 e HadCM3 em
relação à seção 25º S. Nestes casos, a bifurcação da CSE no nível da AT ocorre acima da
seção 25º S e a bifurcação da CSE no nível da ACAS ocorre abaixo da seção 25º S.

8.2.2.1. Variáveis Atmosféricas

. Nesta seção serão apresentadas as discussões relativas aos resultados
encontrados na análise do período mais energético de A1B referentes às variáveis
atmosféricas: pressão ao nível do mar e tensão de cisalhamento do vento, ambos na
primeira camada de cada modelo atmosférico. Destaca-se que as diferenças no nível
248

vertical mais próximo à superfície do mar que cada modelo atmosférico considera, podem
também representar uma fonte de variações entre a intensidade e a direção do campo de
ventos junto à superfície do mar representado por cada modelo.

8.2.2.1.1. Pressão Atmosférica ao Nível do Mar

De maneira geral é observada a expansão meridional da ASAS no cenário A1B.
Somente os resultados do modelo HADCM3 e do MIROC3.2(Hires) durante o inverno não
indicaram esta tendência. Além disso, a expansão da ASAS é aparentemente inferior
durante o inverno. A expansão da ASAS no cenário A1B significa uma aproximação dos
núcleos de mais alta pressão em relação à costa e, em menor proporção, para latitudes
menores.
No clima atual, conforme representam as figuras de campos de pressão ao nível do
mar em 20C3M (Figs. 154 à 161 do Capítulo 7), a ASAS apresenta um deslocamento
sazonal, capturado por todos os modelos, no qual durante os meses de verão o centro de
alta pressão da ASAS encontra-se em aproximadamente em 32º S e 5º W, com a pressão
média de 1021 hPa e durante os meses de inverno o centro de alta pressão intensifica-se
ficando com pressão média de 1025 hPa, desloca-se para noroeste, atingindo uma posição
central de aproximadamente 27º S e 10º W e torna-se mais alongado na direção zonal
(PETERSON & STRAMMA, 1991). Apesar de o deslocamento sazonal ter sido
representado pelos modelos, inclusive com o aumento da pressão do núcleo da ASAS
durante o inverno, cada um difere em termos de posição exata do núcleo de mais alta
pressão ao nível do mar e o valor máximo de pressão, conforme apresentado nos
resultados.
Com a expansão da ASAS no cenário futuro de mudanças climáticas A1B, é
plausível supor que haja uma maior predominância das características climatológicas
resultantes da configuração da ASAS durante o inverno, já que em A1B é observado um
deslocamento similar da posição e da disposição da ASAS como o observado no inverno
atual, porém em menores proporções. Com a expansão da ASAS, os gradientes de pressão
atmosférica junto à superfície em regiões da costa brasileira, associados ao centro de baixa
pressão localizado sobre o continente, serão alterados e dessa forma a diminuição (ou
aumento) dos gradientes corresponderiam à desintensificação (ou intensificação) dos
ventos de norte e nordeste e, consequentemente, sua influência menor (ou maior) sobre o
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escoamento principal superficial da CB. No clima atual, durante o inverno, o campos de
ventos em baixos níveis provenientes de leste-nordeste, associada à ASAS, ficam
confinados entre as latitudes de 20º S e 25º S, sendo a plataforma continental localizada ao
sul de 25º S forçada por ventos predominantes oriundos de oeste-sudoeste (CASTRO et al.,
2006).

8.2.2.1.2. Tensão de Cisalhamento do Vento

As anomalias de tensão de cisalhamento do vento indicam que no inverno, os
modelos GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e HADCM3 representam anomalias desfavoráveis
ao sentido de escoamento da CB em A1B, predominantemente de leste e de sudeste,
indicado pela disposição dos vetores diferença, que indicam como a direção da tensão
variou entre os cenários A1B e 20C3M. Durante o verão, os modelos MIROC3.2(Hires) e
CCSM3 também representam a mesma predominância de sentido de vetores de anomalia
de tensão de cisalhamento do vento, entretanto os modelos GFDL-CM2.1 e HADCM3
representam o aumento dos valores de anomalias em sentido favorável ao fluxo da CB em
latitudes superiores à 21º S no cenário A1B. As variações encontradas nos campos de
tensão de cisalhamento do vento em A1B influenciam diretamente o transporte de AT,
principalmente tornando-o mais intenso onde o vento é fortalecido e menos intenso onde o
vento é desintensificado.

8.2.2.2. Variáveis Oceânicas

Nesta seção serão apresentadas as discussões relativas aos resultados encontrados
na análise do período mais energético de A1B referentes às variáveis oceânicas: velocidade
das correntes oceânicas e temperatura, ambos na primeira camada de cada modelo
oceânico. No modelo MIROC3.2(Hires), a primeira camada oceânica corresponde à 0 m de
profundidade, enquanto os outros modelos consideram a camada de 5 m de profundidade
como a primeira.
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8.2.2.2.1. Velocidade de Correntes

Os campos horizontais de velocidade de corrente oceânica da primeira camada dos
modelos indicam o aumento dos valores de velocidade da CB em A1B, representado pelo
aumento dos valores de anomalia, mas também devemos considerar que os vetores
diferença, assim como observado nos campos de tensão de cisalhamento do vento, nem
sempre são no mesmo sentido do fluxo da CB. As anomalias de velocidade de corrente
oceânica da primeira camada dos modelos, apresentam aumento de valor em mesmo
sentido do escoamento da CB nos modelos GFDL-CM2.1 e CCSM3, no inverno e no verão,
no primeiro em latitudes superiores a 27º S e no segundo em latitudes superiores a 24º S.
Também são observadas anomalias em mesmo sentido do escoamento da CB durante o
verão nos modelos MIROC, próximo à 30S, e no HADCM3, abaixo de 20º S.
Sendo assim, as maiores anomalias de velocidade de corrente são observadas no
verão e coincidem com o surgimento de anomalias de tensão de cisalhamento do vento em
sentido favorável ao escoamento da CB em alguns modelos. Mas de maneira geral, a
intensificação das anomalias no mesmo sentido da CB, que representariam a intensificação
dessas variáveis no cenário A1B, principalmente no caso de tensão de cisalhamento do
vento, em geral não são persistentes no verão e no inverno e não estão distribuídas de
forma uniforme ao longo da área ocupada pela CB.
Considerando as diferenças na representação da posição da bifurcação da CSE
entre os modelos, já descrita anteriormente, e sabendo que isto implica em diferenças na
representação do escoamento da ACAS entre os modelos, duas figuras esquemáticas
buscam representar a hidrodinâmica representada pelos modelos na seção 25º S (Figs. 217
e 218).

É interessante notar que nos modelos GFDL-CM2.1 e MIROC3.2(Hires) que

representam a CB em 25º S fluindo inteiramente para sul (Fig. 217), no cenário A1B há o
aumento do transporte de volume médio em AT e a redução do transporte médio de ACAS,
apesar de ambas fluírem no mesmo sentido. Já nos modelos HADCM3 e CCSM3, que
representam a CB em 25º S fluindo para sul no nível da AT e para norte no nível da ACAS
(Fig. 218), no cenário A1B é representado um aumento do transporte de volume médio de
ACAS em direção norte, nos dois modelos, e aumento do transporte médio de AT no
modelo CCSM3, assim como o observado nos outros modelos, e redução do transporte
médio de AT em HadCM3.
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Figura 217. Representação esquemática tridimensional do escoamento da CB, na seção
25º S, representada pelos modelos MIROC3.2(Hires) e GFDL-CM2.1. Como os modelos
representam a bifurcação da CSE no nível da ACAS acima da latitude 25º S, AT e ACAS
fluem em sentido sul na seção 25º S.
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Figura 218. Representação esquemática tridimensional do escoamento da CB, na seção
25º S, representada pelos modelos CCSM3 e HadCM3. Como os modelos representam a
bifurcação da CSE no nível da ACAS abaixo da latitude 25º S, AT flui em sentido sul e
ACAS flui em sentido norte na seção 25º S.

Na seção 25º S, que apresentou uma redução do transporte médio total da CB em
A1B, conforme descrito anteriormente, a maioria dos modelos representaram o aumento do
transporte de AT e redução do transporte, para sul, de ACAS. A alta variabilidade dos
valores da série temporal de transporte de volume de AT obtidas com os resultados do
HadCM3, conforme apresentado ao longo do trabalho, reduzem a confiabilidade dos valores
médios de transporte deste modelo.
Através da distribuição das anomalias de velocidade na primeira camada, buscamos
entender as variações nos transportes encontradas. Na seção 25º S nos modelos GFDLCM2.1 e MIROC3.2(Hires), os campos de anomalia de velocidade apresentam sentido
desfavorável ao escoamento da CB. Logo, de forma simples, uma desintensificação das
velocidades nas camadas superficiais da CB, em A1B, corresponderiam à diminuição do
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transporte de volume nesta seção, corroborando com os resultados obtidos. Além disso,
seria esperado que tal diminuição fosse o resultado das diminuições nos transportes médios
de AT e ACAS em A1B. Entretanto é observado o aumento do transporte de AT e redução
do transporte de ACAS em A1B.
No caso dos modelos HadCM3 e CCSM3, os campos das anomalias de velocidade
nas primeiras camadas indicam, para a seção 25º S, uma intensificação das velocidades
em sentido favorável ao escoamento para sul da CB no cenário A1B. Logo, nestes modelos,
o transporte de AT deveria intensificar e o transporte de ACAS desintensificar, em resposta
ao aumento das velocidades nas camadas superficiais. De fato é observada a intensificação
da AT, entretanto há o fortalecimento do transporte de ACAS para norte, o que poderia
explicar a redução do transporte médio total da CB apresentado nestes modelos.
Importante notar o fato que nos dois casos é observado um comportamento
inesperado dos transportes das massas de água da CB no cenário A1B, mesmo
considerando o complexo sistema de circulação que a CB apresenta. Assim, como o
transporte de volume é regido pelas velocidades meridionais e área considerada, e a
resposta ao campo de velocidades nas camadas superficiais do oceano não foram
suficientes para explicar estes comportamentos, é esperado que a contribuição de AT e
ACAS ao transporte total da CB tenha sido alterada em A1B, o que de fato foi observado,
conforme descrito abaixo.
As figuras seguintes representam a diferença entre as espessuras médias anuais de
AT e ACAS nos cenários A1B e 20C3M (Figs. 219 e 220). Nelas, valores positivos
representam o aumento de espessura de AT ou ACAS em A1B e valores negativos
representam a diminuição da espessura média em A1B. Nas mesmas figuras, as linhas
retas correspondem às tendências lineares das séries de cada modelo. É importante notar
que a camada referente à AT apresenta espessuras maiores em A1B e tendências de
aumento de espessura ao longo das séries temporais. Já a ACAS apresenta tendência à
redução de espessura ao longo dos anos em A1B, na maioria dos modelos, e espessuras
inferiores às observadas em 20C3M na maior parte das séries dos modelos GFDL-CM2.1,
CCSM3 e HadCM3. Assim, o aumento de transporte médio de AT na seção 25º S em A1B,
nos quatro modelos, pode ser explicado em parte pelos aumentos de velocidade
meridionais médias observados no cenário A1B, como descrito anteriormente, mas também
por estas variações associadas ao aumento de espessura de AT em A1B, talvez
predominantes sobre as variações de velocidade meridional.
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Figura 219. Diferença entre as espessuras médias anuais da AT em A1B e 20C3M na
seção 25º S.

Figura 220. Diferença entre as espessuras médias anuais da AT em A1B e 20C3M na
seção 25º S.

255

As variações encontradas nos transportes de ACAS sugerem que talvez elas
estejam associadas ao maior deslocamento meridional da região de bifurcação da CSE (em
níveis associados à ACAS) para sul da seção 25º S em A1B, o que explicaria a diminuição
observada nos transportes médios de ACAS nos modelos GFDL-CM2.1 e MIROC3.2(Hires)
e o aumento dos transportes médios de ACAS, para norte, nos modelos HadCM3 e
CCSM3. Entretanto, com a resolução espacial que os modelos oceânicos possuem não é
possível afirmar se de fato há este maior deslocamento para sul da seção 25º S. Para este
tipo de análise seria necessária a regionalização do cenário A1B com um modelo regional,
de modo a posicionar de forma mais realista a bifurcação da CSE e avaliar as possíveis
oscilações em sua posição.

8.2.2.2.2. Temperatura

O Atlântico Sul é caracterizado por gradientes meridionais de temperatura que
tornam-se maiores ao sul de aproximadamente 35° S e menores ao norte dessa latitude
onde ocorre a CBM, conforme é observado nos campos de temperaturas do cenário 20C3M
nos quatro modelos, Capítulo 7. As temperaturas diminuem para sul e é observada a
variação na distribuição das temperaturas entre verão e inverno, com o alcance em latitudes
maiores de temperaturas mais altas durante o verão.
A análise comparativa entre os cenários revela um aumento das temperaturas do
mar no cenário A1B, sendo que as maiores anomalias de temperatura são observadas no
inverno. As temperaturas e as anomalias variam entre os modelos, mas são observados,
por exemplo, aumentos de temperatura na ordem de 2º C no cenário A1B. Considerando as
resoluções das primeiras células das grades dos modelos MIROC3.2(Hires), de maior
resolução, e o HadCM3, de menor resolução, o aumento de temperatura nesta ordem
significa um aumento no estoque de calor de aproximadamente 0,38 TW no HadCM3 e
0,014 TW, respectivamente, apenas nesta célula da grade. Esse aumento de temperatura
poderá ter um importante impacto na circulação atmosférica, devido ao aumento da taxa de
perda de calor do oceano para a atmosfera e ao desenvolvimento de convecção e
convergência da umidade do ar em baixos níveis.
Os aumentos das temperaturas das camadas superficiais observados em A1B
podem em parte ser explicados pelo aumento da concentração dos gases estufa que
intensifica a capacidade de absorção da radiação de onda longa da atmosfera. Com um
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maior armazenamento de calor, a atmosfera aumenta sua temperatura e, através da troca
de calor entre o oceano e a atmosfera, faz com que ocorra aumento também da
temperatura nas camadas superficiais do oceano (TASCHETTO & WAINER, 2005).
Mudanças na temperatura nas camadas superficiais do Atlântico podem gerar variações na
pressão ao nível do mar que, por sua vez, induzem alterações no campo de ventos sobre o
Oceano Atlântico Sul, influenciando o transporte barotrópico das correntes oceânicas
(TASCHETTO & WAINER, 2005).
O aumento de temperatura na coluna d´água, observado no cenário A1B, poderia
aumentar a estratificação térmica da coluna, representando uma maior resistência à mistura
promovida pelo vento. O aumento da estabilidade da coluna d’água, poderia resultar numa
menor susceptibilidade à variabilidades em escalas temporais de mais alta frequência,
explicando o comportamento de deslocamento da variabilidade das séries temporais para
frequências mais baixas no cenário A1B. Esse mecanismo atuaria como um feedback
positivo para as mudanças climáticas, reduzido a captura oceânica do dióxido de carbono
antropogênico (FERRERO, 2009).
Além disso, como apresentado no Capítulo 3, a variabilidade acoplada oceanoatmosfera no oceano Atlântico Sul consiste em anomalias na circulação atmosférica que
induzem anomalias na temperatura na superfície do mar, que ocorrem através dos fluxos
anômalos de calor latente e do aprofundamento da camada de mistura induzido pelo vento.
Nos campos de anomalias de temperaturas, os maiores valores são notados na
região da Confluência Brasil Malvinas, especialmente no modelo MIROC3.2(Hires). Tais
observações podem estar diretamente relacionas ao aumento dos transportes de calor da
CB para esta região, conforme observado nos resultados referentes ao cenário A1B, nos
Capítulos 6 e 7. CATALDI et al. (2010) sugerem que anomalias positivas de TSM na região
da CBM causam a intensificação dos sistemas de baixa pressão transientes que passam
por perto dessa região, ocasionando anomalias de ar ascendentes no Atlântico Sul, que
geram outra anomalia descendente sobre a região sul do Brasil, forçando o aparecimento
de mais uma anomalia ascendente sobre a região sudeste e de outra descendente sobre a
região Nordeste. Essa alteração no padrão ondulatório da circulação vertical da atmosfera,
segundo os autores, levaria a uma diminuição da precipitação na região sul do Brasil,
devido à presença dessa anomalia de ar subsidente e a um favorecimento das condições
para a formação da ZCAS sobre o norte da região sudeste (Fig. 221).
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Figura 221. Esquema das alterações nos padrões de circulação atmosférica observados na
simulação numérica após a introdução das anomalias de TSM no Atlântico Sul.
Fonte: CATALDI et al. (2010).
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9. CONCLUSÕES

No presente trabalho foi realizado um estudo sobre os padrões de variabilidade do
transporte de volume e do transporte advectivo de calor da CB e as possíveis modificações
que podem ocorrer nestes parâmetros, tanto em seus valores como em suas variabilidades,
quando a CB estiver sob influência de um cenário futuro de mudanças climáticas, no caso, o
cenário A1B. E com este intuito, foram analisados os resultados, tais como temperatura do
mar, velocidade de corrente oceânicas, pressão atmosférica ao nível do mar e tensão de
cisalhamento do vento, gerados por quatro modelos climáticos utilizados no AR4 do IPCC:
HadCM3, GFDL-CM2.1, MIROC3.2(Hires) e CCSM3, visando também uma análise
comparativa entre a representação oriunda destes modelos da dinâmica da CB.
Diferenças foram encontradas tanto na representação da estrutura vertical da CB,
incluindo as massas d´água que a compõem, como também no posicionamento da latitude
de bifurcação da Corrente Sul Equatorial nos níveis da AT e ACAS e estas diferenças, por
sua vez, refletiram nas estimativas realizadas para a CB. Além disso, foi observado que os
modelos subestimam os valores observados na literatura, provenientes de medições
diretas, por exemplo, de velocidade meridional da CB e, de maneira geral, da extensão
vertical desta corrente, fatos estes esperados em função da baixa resolução espacial dos
modelos climáticos e da utilização de resultados médios mensais provenientes dos modelos
climáticos, que filtram ainda mais a energia dos mesmos.
Os modelos foram capazes de reproduzir as características fundamentais de
variabilidade interanual dos transportes de volume e de calor da CB observadas no clima
atual, porém cada um apresentou um padrão próprio de variabilidade, conforme indicam os
resultados da Análise de Ondaleta para o cenário 20C3M. A variabilidade interanual na
banda de frequências mais baixas (três a oito anos, com tendências a bandas
interdecadais) é predominante nas séries temporais de transporte de volume e transporte
de calor totais na seção 30º S. Na seção 25º S predomina a variabilidade em banda de
frequências mais altas, entre três e cinco anos.
A qualidade na representação da circulação da CB depende em grande parte das
características dos componentes atmosféricos do modelo climático global, já que a dinâmica
da CB é em grande parte regida por variações atmosféricas. E diferenças, por exemplo, na
resolução dos modelos e nas parametrizações utilizadas, explicam parte das diferenças
encontradas entre os valores de transportes da CB obtidos no trabalho. Além disso, outras
informações como o nível vertical mais próximo à superfície do mar que cada modelo
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atmosférico considera, podem também representar uma fonte de diferenças entre a
intensidade e a direção do campo de ventos junto à superfície do mar representado por
cada modelo.
De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, é possível observar que
de fato a dinâmica da CB é influenciada e sofre alterações quando submetida ao cenário
futuro de mudança climática A1B. Os valores de transporte de calor e de transporte de
volume, bem como a variabilidade destes parâmetros, foram modificados quando
comparados aos resultados observados ao cenário referente ao clima do século XX
(20C3M).
É observado aumento nos transportes de volume médios integrados na CB na seção
30º S e redução dos transportes de volume médios em 25º S nos resultados referentes ao
cenário futuro de mudança climática A1B, comparativamente ao cenário 20C3M, utilizado
como um controle do século XX. Quanto ao transporte de calor, com exceção do transporte
de calor médio total do modelo GFDL-CM2.1 em 25º S, é observado o aumento do
transporte de calor médio da CB para sul em ambas as seções e em todos os modelos em
A1B, provavelmente responsável pelo aparecimento de anomalias positivas de temperatura
na camada superficial da região da confluência Brasil-Malvinas.
Considerando os transportes de volume médios de AT e ACAS, na maioria dos
casos foi observado o aumento dos transportes de AT e ACAS em 25º S no cenário de
emissão A1B. Em 30º S foi observado o aumento do transporte de volume de AT e de
ACAS em todos os modelos, exceto os valores de transporte de ACAS no modelo HadCM3,
que diminuíram em A1B. Em relação aos transportes de calor de ACAS, em 25º S a maioria
dos modelos apresenta redução de seus transportes médios em A1B, enquanto em 30º S a
maior parte dos modelos representa a intensificação dos transportes médios em A1B.
Os resultados da Análise de Ondaletas representam, de modo geral, o
deslocamento da variabilidade das séries temporais de transportes de volume e de calor
totais para frequências mais baixas quando submetidos aos cenários futuros de mudanças
climáticas A1B. Esses resultados indicam que a mudança na concentração dos gases
estufa, juntamente com o acoplamento entre o oceano e a atmosfera, podem alterar a
variabilidade destes parâmetros.
Os mecanismos responsáveis por esse deslocamento para variabilidades mais
baixas em um cenário futuro de mudanças climáticas ainda não são claros. Entretanto, o
trabalho procurou examinar algumas variáveis, atmosféricas e oceânicas, e levantar
algumas hipóteses possivelmente relacionadas à esta observação, que devem ser
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investigadas em trabalhos futuros. Como por exemplo, a possível expansão da ASAS,
observada nos resultados referentes ao cenário A1B, que poderia implicar em mudanças
dos padrões de tensão de cisalhamento do vento e, consequentemente, na circulação e na
variabilidade da CB. E também o aumento de temperaturas na região da CB, e no Atlântico
como um todo, que poderia aumentar da estratificação vertical dos oceanos fazendo com
que a coluna d´água fique menos sujeito às variabilidades de alta frequência.
Devido às limitações numéricas, físicas e de resolução espacial e temporal dos
modelos climáticos acoplados do IPCC, avaliados no presente trabalho, em reproduzir as
principais características da dinâmica da CB, ainda não é possível projetar com exatidão a
intensidade com que as mudanças climáticas decorrentes do aumento da emissão de gases
de efeito estufa afetarão os transportes oceânicos da CB. Porém é possível inferir, de
acordo com os resultados obtidos no trabalho, que quando submetidos às condições de um
cenário futuro de mudança climática, os transportes de volume da CB foram intensificados
em 30º S, assim como os transportes de calor em 25º S e 30º S, possivelmente associado
às anomalias positivas de temperatura observadas na região da Confluência Brasil-Malvinas
em função do aumento de transporte de calor para sul, e ao aumento do estoque de calor
oceânico na região estudada e que a variabilidade destes transportes oceânicos foi
predominantemente associada a frequências mais baixas daquelas observadas no clima
atual.
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ANEXO

COMPONENTE OCEÂNICO DO GFDL-CM2.1

1. Resolução
1º de longitude x 1º de latitude, aumentando em direção ao Equador (1/3º no Equador)
2. Esquema/grade numérica, incluindo esquema de advecção, passo de tempo,
coordenada vertical, superfície livre ou tampa rígida, fluxo virtual de sal ou fluxo
real de água doce
Advecção de 3ª ordem com limites de fluxo (HUNSDORFER &TROMPERT, 1994)
CM2.1 usa passo de tempo escalonado (GRIFFIES et al., in prep.)
Coordenada

de

nível

com

células

de

fundo

parciais

(PACANOWSKI

&

GNANADESIKAN, 1997)
Superfície livre com fluxo de água doce real (GRIFFIES et al., 2001)
3. Variáveis prognósticas e traçadores
Traçadores: temperatura, salinidade.
Variáveis prognósticas: u, v, altura da superfície livre, temperatura e salinidade.
4. Detalhes e referências sobre as parametrizações:

a. Parametrização da turbulência:
Mistura isopicnal de traçadores e espessura de camadas (GENT & MCWILLIAMS,
1990; GRIFFIES et al., 1998; GRIFFIES, 1998), coeficiente variável como descrito
em GRIFFIES et al. (in prep.).
b. Tratamento da camada limite de fundo e/ou tratamento do sill overflow
Difusão na camada sigma quando águas densas se sobrepõem à águas menos
densas
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BECKMAN & DOSCHER (1997) como descrito em GRIFFIES et al. (in prep.)
c. Tratamento da camada de mistura:
Esquema KPP (LARGE et al., 1994).
d. Penetração da luz solar
Variação espaço-temporal da penetração clorofila-dependente (SWEENEY et al.,
2005).
e. Mistura de maré
Geração de maré através turbulência de fundo (LEE et al., in prep.).
f.

Mistura na boca de rio
Inserção de água doce como uma mistura (GRIFFIES et al. (in prep.)).

g. Misturando mares isolados com o oceano
Input de água doce e mistura de traçadores. A quantidade de mistura é determinada
pelo gradiente de pressão através da terra (GRIFFIES et al., in prep.)
h. Tratamento da "singularidade" do Pólo Norte (filtragem, rotação do pólo, ilha
artificial...)
Grade tripolar (MURRAY, 1996)

COMPONENTE OCEÂNICO DO UKMO-HadCM3

1. Resolução
1.25o x 1.25o
2. Esquema/grade numérica, incluindo esquema de advecção, passo de tempo,
coordenada vertical, superfície livre ou tampa rígida, fluxo virtual de sal ou fluxo
real de água doce
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Passo de tempo de 1 hora, solução barotrópica padrão de "tampa rígida", fluxo virtual de
sal com salinidade padrão de 35 PSU.
3. Variáveis prognósticas e traçadores
Temperatura, salinidade, velocidades baroclínica u e v, profundidade da camada de
mistura.
4. Detalhes e referências sobre as parametrizações:
a. Parametrização da turbulência:
GENT & MCWILLIAMS (1997) com parametrização variáveis da espessura da
difusão (WRIGHT, 1997; VISBECK et al., 1997).
b. Tratamento da camada limite de fundo
Ajuste conectivo é modificado na região dos Estreitos da Dinamarca para melhor
representar a mistura de água (ROETHER et al., 1994)
c. Tratamento da camada de mistura:
KRAUS-TURNER (1967) e esquema da teoria K (PACANOWSKI & PHILANDER,
1981) para o momentum.
d. Penetração da luz solar
Esquema de duas bandas (uma mais penetrante) assumindo água pura tipo 1B
(PAULSON & SIMPSON) com coeficientes ajustados.
e. Mistura de maré
Não.
f.

Mistura na boca de rio
Mistura adicionada no topo da camada oceânica.

g. Misturando mares isolados com o oceano
Água do Mediterrâneo é parcialmente misturada com as águas do Atlântico através
do Estreito de Gibraltar como uma simples representação de troca de massa de
água. Parametrização similar é utilizada na Baía de Hudson.
h. Tratamento da "singularidade" do Pólo Norte (filtragem, rotação do pólo, ilha
artificial...)
Ilha artificial e filtragem de Fourier ao norte de 74,5º N.
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COMPONENTE OCEÂNICO DO MIROC3.2(Hires)

1. Resolução
0,28125º de longitude x 0,1875º latitude e 47 níveis verticais
2. Esquema/grade numérica, incluindo esquema de advecção, passo de tempo,
coordenada vertical, superfície livre ou tampa rígida, fluxo virtual de sal ou fluxo
real de água doce
Esquema de Advecção:
Um esquema de 3ª ordem multi-dimensional de upstream-weighted (UTOPIA) é usado
para advecção de traçadores.
Uma pseudo-entropia (raiz quadrada da vorticidade) preserva o esquema de advecção
do momentum na versão de alta resolução.
Esquema de passo de tempo: Avançado no tempo e no espaço (forward time-stepping)
para advecção de traçadores e leap-frog (centrado no tempo e no espaço) para os
outros.
Coordenadas verticais: Híbrido de sigma e z , com coordenada sigma para os primeiros
50 m.
Superfície livre ou tampa rígida: Superfície livre.
Fluxo de sal virtual ou fluxo da água doce: Fluxo de água doce.
3. Variáveis prognósticas e traçadores
Velocidade meridional e zonal, temperatura, salinidade, altura da superfície do mar
4. Detalhes e referências sobre as parametrizações:

a. Parametrização da turbulência:
Difusão de espessura de camada isopicnal (GENT & MCWILLIAMS, 1995) e difusão
isopicnal (COX, 1987), com um background fraco de difusão Laplaciana horizontal.
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b. Tratamento da camada limite de fundo
Parametrização da camada limite de fundo de NAKANO & SUGINOHARA (2002).
c. Tratamento da camada de mistura:
Fechamento turbulento de NOH & KIM (1999).
d. Penetração da luz solar
Decaimento exponencial seguindo ROSATI & MIYAKODA (1988).
e. Mistura de maré
Não aplicado.
f.

Mistura na boca de rio
Não aplicado.

g. Misturando mares isolados com o oceano
Trocas difusivas de traçadores e altura da superfície do mar em estreitos não
representados.
h. Tratamento da "singularidade" do Pólo Norte (filtragem, rotação do pólo, ilha
artificial...)
Rotação do Pólo.

COMPONENTE OCEÂNICO DO CCSM3

1. Resolução
Grade de 1º de resolução rotacionada no pólo
320 x 384 pontos de grade horizontal;
40 níveis verticais;
Resolução no Equador de 1,125º x 0,27º;
Pólo norte na Groenlândia.
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2. Esquema/grade numérica, incluindo esquema de advecção, passo de tempo,
coordenada vertical, superfície livre ou tampa rígida, fluxo virtual de sal ou fluxo
real de água doce
Advecção de 3ª ordem do tipo upwind. O esquema upwind ou Upstream Difference
Scheme é a mais simples e estável de todas as funções de interpolação (MARCHI,
1993). Possui acurácia de 1ª ordem. É um esquema dissipativo, que não gera
oscilações numéricas quando utilizado para os termos advectivos, porém, suaviza os
altos gradientes (GERMER, 2009).
Passo de tempo leap-frog (centrado no tempo e no espaço) modificado de segunda
ordem com 3 níveis de tempo
Grade geopotencial com 40 níveis se estendendo até 5500 m, com resolução
aumentando de 10 m na superfície até 250 m no oceano profundo.
Superfície livre implícita
Fluxo de sal virtual
3. Variáveis prognósticas e traçadores
Componentes meridional e zonal da velocidade, velocidade vertical, pressão,
densidade, temperatura potencial, salinidade e CFCs (incluído em algumas integrações,
mas não em todas).
4. Detalhes e referências sobre as parametrizações:
a. Parametrização da turbulência:
GENT & MCWILLIAMS (1990). Viscosidade horizontal: Anisotrópica com coeficiente
tipo Smagorinsky (LARGE et al., 2001; SMITH & MCWILLIAMS, 2003).
b. Tratamento da camada limite de fundo
Nenhum.
c. Tratamento da camada de mistura
Mistura de camada limite KPP (LARGE et al., 1994) com modificações descritas em
DANABASOGLU et al. (2005).
d. Penetração da luz solar
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Penetração de ondas curtas baseadas em distribuições mensais observadas de
clorofila e parametrização desenvolvida por OHLMANN (2003).
e. Mistura de maré
Nenhuma.
f.

Mistura na boca de rio
Descarga de rio é implementada como fluxo de água doce em superfície, se
dispersando sobre os pontos de grade do oceano na região próxima à boca do rio,
com distância com queda da salinidade compatível com as distribuições de
salinidade da superfície do mar observados.

g. Misturando mares isolados com o oceano
Um equilíbrio pontual de água doce nos mares isolados desvia qualquer excesso /
déficit.
Fluxo de água doce em regiões oceânicas ativas vizinhas como fluxo de superfície.
h. Tratamento da "singularidade" do Pólo Norte (filtragem, rotação do pólo, ilha
artificial...)
Pólo norte da grade deslocado da Groenlândia para aproximadamente 80ºN e 40ºW.
Passo de tempo é suficientemente pequeno, dessa forma não é necessário o uso de
filtragem.
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