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Esta tese objetivou implementar a perspectiva dos Modelos Bayesianos
Hierárquicos (BHM) para estimar as matrizes de covariância de erros verticais do
background no esquema de assimilação de dados (AD) 4DVAR (tetradimensional
variacional). A matriz de covariância de erros do background é um elemento chave em
AD, porque contribui para a filtragem da informação observada e ajuda a sua
propagação espacial e multivariada para o espaço do modelo. Para testar a eficiência do
BHM, as correlações verticais de erro foram substituídas pelas matrizes derivadas de
cálculos Bayesianos. Após a implementação da abordagem no 4DVAR, foi realizado
um estudo de caso teste para determinar o impacto da mudança. O estudo de caso
objetivou estimar a variabilidade espaço-temporal da altura da superfície do mar (SSH),
temperatura da superfície do mar (SST) e perfis de temperatura e salinidade na região da
Bacia de Santos. Foram consideradas as abordagens com BHM (evolução temporal da
covariância do erro) e a padrão do 4DVAR incremental com restrição forte ou
IS4DVAR (erro é estático e prescrito no início de cada janela de assimilação). Na
maioria dos casos a nova abordagem apresentou maior coerência quando comprada com
os conjuntos de dados observados.
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BAYESIAN HIERARCHICAL MODELS TO ESTIMATE VERTICAL
BACKGROUND-ERROR TO OCEANOGRAPHIC DATA ASSIMILATION
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This thesis implemented the perspective of Bayesian Hierarchical Models
(BHM) to estimate vertical background-error covariance matrices in data assimilation 4dimensional variational scheme (4DVAR). The background-errors covariance matrix is
a key element in DA, because it contributes to the observed information be spread to the
spatial and multivariate for the model space. To test the efficiency of the BHM,
correlations error were replaced by vertical matrices derived from Bayesian
calculations. After the implementation inside 4DVAR code, a case of study was
conducted to determine the impact of change spell. The case study aimed to estimate the
spatial and temporal variability of sea surface height (SSH), sea surface temperature
(SST) and profiles of temperature and salinity in the Santos basin. The BHM and the
standard incremental 4DVAR with strong constrain approaches were considered. In
most cases the new approach presented higher consistency when compared with
observed datasets.
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1. INTRODUÇÃO
Sistemas oceânicos podem exercem grande influência no ambiente global e sua
investigação é fundamental para compreender os fenômenos que neles ocorrem. A alta
variabilidade temporal e espacial e a necessidade de avaliação do estado do meio
marinho, para a detecção de mecanismos e processos, requer um monitoramento
sistemático e contínuo do ambiente. Nesse contexto, dados observacionais in situ ou a
partir de sensores remotos fornecem um conjunto crescente de dados que cobrem partes
específicas do espectro espacial e temporal da dinâmica oceânica. Entretanto, a
complexidade dos processos físicos, químicos e biológicos, que agem em conjunto, em
diferentes escalas e não-linearmente no estado do oceano, torna árdua a tarefa de
descrever e prever essa dinâmica, seja através de dados ou da aplicação de modelos
numéricos com alta precisão espacial e temporal.
Com a crescente demanda para a obtenção e disponibilização de informações
oceanográficas para subsidiar as diferentes atividades ligadas ao oceano, o interesse no
desenvolvimento de sistemas robustos de observação, interpretação e divulgação de
dados oceanográficos, assim como o desenvolvimento de modelos numéricos de alta
resolução apresentou um aumento significativo nas últimas décadas. Um modelo
numérico deve ser capaz de resolver as equações do modelo da forma mais exata
possível, para que os resultados possam ser equiparáveis às observações. No caso da
modelagem oceânica, compreender a dinâmica não-linear desses processos pode
fornecer uma estrutura para a representação mais realística e confiável dos processos
oceânicos. Devido à dinâmica oceânica, mudanças nas condições iniciais podem gerar
impactos significativos nas condições subsequentes do sistema. Portanto, a capacidade
de prever condições de estado pode ser limitada, entre outros fatores, pela acurácia dos
dados das condições iniciais e condições de contorno, e quando estas são bem
resolvidas, a previsão torna-se uma das ferramentas mais eficazes para determinar
impactos que causam mudanças em um sistema (ROBINSON e LERMUSIAUX, 2000;
CLARK et al., 2001).
A integração dos modelos com as observações é capaz de reduzir as incertezas,
assim como diminuir erros de previsão (GELMAN et al., 2004). Essa abordagem é
utilizada pelas técnicas de assimilação de dados, que possuem a capacidade de
relacionar dados reais (in situ ou de sensores remotos) e modelos dinâmicos
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(GRIFFITH, 1997). Uma vantagem da assimilação de dados sobre a modelagem
numérica convencional é que ela proporciona uma melhor representação das variáveis
ambientais, onde os erros e as deficiências dos dados e dos modelos são reduzidos de
uma forma complementar. Ou seja, os dados geralmente fornecem informações
altamente precisas das variáveis, mas são limitados pela baixa resolução de tempo e
espaço, enquanto modelos numéricos fornecem distribuições mais completas das
variáveis no tempo e espaço, mas possuem uma precisão inferior. Portanto, o objetivo
de um esquema de assimilação de dados passa a ser o uso de dados observacionais em
combinação com um modelo dinâmico para derivar estimativas precisas do estado do
sistema.
Técnicas de assimilação de dados têm sido divididas em duas abordagens
principais: (i) métodos variacionais, baseados na teoria de controle ótimo para a
estimativa de parâmetros (e condições iniciais) (DIMET e TALAGRAND, 1986), e (ii)
os métodos sequenciais para estimação de estado. No primeiro caso encontra-se uma
trajetória viável que melhor adapta os dados observacionais em uma janela de tempo e a
estimativa do estado no final dessa janela é utilizada para produzir o estado inicial da
próxima janela de tempo. Já no segundo caso, as observações são retroalimentadas no
modelo para cada vez que estes estão disponíveis e uma melhor estimativa é utilizada
para prever o estado do sistema. A evolução histórica dos métodos de assimilação de
dados passa pelo Ajuste de Funções, Correções Sucessivas, Análise de Correções, Filtro
de Partículas, Filtro de Kalman, Método Representante, Técnicas de Monte Carlo e
métodos variacionais tri e tetradimensionais (3D e 4DVAR) (KALMAN, 1960;
THÉPAUT e COURTIER, 1991; PARRISH e DERBER, 1992; DALEY, 1993;
GORDON et al., 1993; GRIFFITH, 1997; COURTIER et al., 1998; BENNETT, 2002;
EVENSEN, 2003; KALNAY, 2003; CHORIN e KRAUSE, 2004; POWELL et al.,
2008; DAGET et al., 2009; MOORE et al., 2011).
Todos esses métodos supracitados comportam um cenário onde há dois
elementos que fornecem informação que devem ser mesclados: um deles é o conjunto
de observações, e o outro é a informação anterior sobre o fenômeno, fornecida pelo
modelo em si, ou por outra fonte de informação (por exemplo, dados climatológicos),
sendo este chamado de prior, background ou estimativa inicial (first guess). Os
métodos. Portanto, utilizam diferentes técnicas de combinar o campo de background
com as observações. Quando se minimiza a diferença entre o campo de background e as
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observações, considerando suas respectivas matrizes de erros e suas correlações, cria-se
uma representação ótima do estado oceânico.
Com a consolidação dos métodos assimilativos, passa-se então a buscar novas
técnicas que possam minimizar as incertezas intrínsecas de cada parâmetro utilizado nos
cálculos empregados pelos métodos. Entre estas incertezas, o conceito de erros no
processo de assimilação é um fator de elevada importância, sejam estes os erros
associados aos dados de observação e/ou aos erros da modelagem. Os erros de
observações podem ser provenientes de diversas fontes, como de instrumentação,
amostragem e representatividade, enquanto os erros do modelo podem ser provenientes
da aproximação física que governam a evolução das variáveis de estado, a representação
dos processos físicos que parametrizam a interação entre as variáveis e a discretização
do modelo.
Avanços em estatística Bayesiana tornaram possível a utilização de modelos
Bayesianos hierárquicos (BHM do inglês, Bayesian Hierarchical Models) em
problemas complexos (GELMAN et al., 2004), facilitando o uso dos mesmos na
perspectiva da assimilação de dados. A estrutura hierárquica do modelo permite
incorporar de maneira relativamente simples e intuitiva o efeito espacial e o temporal,
além de permitir a interação desses dois efeitos, resultando em modelos espaçotemporais, que permitem “aninhar” o efeito espacial dentro do temporal, o que torna
esses modelos ideais para a análise retrospectiva, onde as incertezas relacionadas aos
processos e parâmetros que controlam o modelo são significativas.
A ideia central desses modelos é a noção de condicionamento, onde uma
distribuição conjunta complexa pode ser particionada em uma série de distribuições
condicionais mais simples, úteis para caracterizar a incerteza. A incerteza ligada às
previsões ambientais é reconhecidamente um fator-chave na tomada de decisão
ambiental (REFSGAARD et al., 2007) e compreender os conceitos de erros associados
aos dados observacionais e erros intrínsecos à modelagem é um fator importante. Ao se
considerar a abordagem Bayesiana, pode-se obter uma caracterização mais realista das
incertezas nos vários componentes dos dados e modelos (WIKLE e BERLINER, 2007).
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1.1. Motivação
Realizar estimativas do real estado do oceano a partir de várias fontes de
informação depende intrinsicamente da qualidade destas fontes e dos métodos utilizados
para a extração e combinação das informações disponíveis. Muitas vezes estas predições
são incertas devido à deficiência do modelo numérico e/ou aos erros dos dados, o que
torna a tarefa de assimilação dos dados oceânicos desafiadora (BERTINO e
LISAETER, 2008; KURAPOV et al., 2011). Portanto, a dificuldade na implementação
de algoritmos de assimilação para o sistema oceânico também está ligada às
aproximações das estatísticas do erro (LERMUSIAUX, 2007; COUNILLON e
BERTINO, 2009; SIMON e BERTINO, 2012) o que exige que estas sejam tratadas da
melhor maneira possível para deixar as previsões mais confiáveis e o mais próximo
possível do real.
A matriz de covariância de erros do background é um elemento-chave na
assimilação de dados, porque contribui para a filtragem da informação observada e para
a sua propagação espacial e multivariada para o espaço do modelo (RABIER et al.,
1998). No entanto, desde que o estado oceânico verdadeiro não é conhecido, os erros do
background devem ser estimados ou simulados, antes de calcular a sua matriz de
covariância. Entre os problemas enfrentados pelos métodos que conseguem lidar com a
covariância de erro em assimilação, destaca-se a exigência de um grande número de
integrações do modelo e, sua aplicabilidade, por exemplo, em um ambiente operacional,
onde a análise deve estar disponível em tempo real, só é possível com uma certa
redução da resolução e/ou o domínio do modelo. Portanto, o desenvolvimento e
aplicação de técnicas que diminuem o custo computacional e aumentem a qualidade da
estimativa do sistema, através de uma estimativa mais acurada das covariâncias de erros
do background do sistema passa a ser um tópico de interesse na assimilação de dados.
Os dois marcos da história da simulação de erros do background são os
métodos de inovação descrito por Hollingsworth e Lönnberg (1986) e o método do
Centro Meteorológico Nacional (NMC, do inglês National Meteorological Centre) por
Parrish e Derber (1992). Ambos trouxeram progressos substanciais para assimilação de
dados, quando comparados com o tempo analítico das funções de estrutura de
background. Por sua vez, as recentemente populares técnicas baseadas em ensembles
tentam incorporar especificamente essa evolução de erro, tendo em conta as incertezas
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da análise proveniente da etapa de análise e o crescimento nos erros do background na
etapa previsão do ciclo de assimilação (FISHER, 2003; BUEHNER, 2005; PEREIRA e
BERRE; 2006).
Alternativamente a esses métodos, abordagens Bayesianas podem ser
consideradas na assimilação de dados. Os trabalhos de Epstein (1962) e Olsen (1975)
podem ser considerados como as primeiras tentativas para o uso de métodos Bayesianos
nas ciências atmosféricas e oceânicas, enquanto Berliner (1996) destaca-se por
descrever um paradigma bayesiano hierárquico simples para a modelagem de processos
físicos, que, desde então, têm se mostrado útil em uma variedade de processos
atmosféricos e oceânicos em trabalhos como de Wikle e Berliner (2007), Cressie e
Wikle (2011) e Wikle et al. (2013).
Uma forma de implementar essa abordagem Bayesiana na assimilação de
dados é modelar a estrutura de covariância associada com as covariâncias de erro do
background e/ou modelo, se possível com variação temporal. BHMs para matrizes de
covariância foram descritos na literatura estatística por serem facilitados por várias
formas de decomposição de matriz (DANIELS e PURAHMADI, 2002; CHEN e
DUNSON, 2003). Apesar de BHMs serem atraentes na estimativa das covariâncias de
erros, essa abordagem ainda é pouco desenvolvida em assimilação. Os trabalhos
precursores desenvolvidos por Milliff et al. (2011), Pinardi et al. (2011) e Dobricic et
al. (2014) elucidaram algumas das características principais dos BHMs para estimar a
evolução temporal das covariâncias de erros do background para o Mediterrâneo.
Entretanto, por ser um método com aplicação recente, ainda não há trabalhos que testam
a eficácia de BHM em outros sistemas oceânicos.
Considerando a escassez de trabalhos com a abordagem Bayesiana hierárquica
em assimilação de dados oceânicos, a elaboração desta tese foi motivada por propor a
implementação dessa abordagem em um sistema de assimilação de dados regional
(ROM 4DVAR) e a sua aplicação para sistemas oceânicos em que BHMs ainda não
foram aplicados, como é o caso do Atlântico Sul, em especial na investigação da
dinâmica associada à Corrente do Brasil. Uma boa assimilação de dados com baixa
incidência de erros de previsão é essencial para transpor as dificuldades atualmente
enfrentadas na detecção de mecanismos e processos atuantes.
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1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo Geral

O objetivo desta tese é implementar a estimativa das matrizes de covariância
dos erros de background verticais a partir de modelos Bayesianos hierárquicos (BHM,
Bayesian Hierarchical Models) no esquema de assimilação de dados 4DVAR do ROMS
(Regional Ocean Modeling System).

1.2.2. Objetivos Específicos
Os objetivos específicos desta tese são:
1) Implementar um sistema de assimilação de dados baseado no esquema
4DVAR incremental (I4DVAR) padrão para o Atlântico Sul com resolução de 1/12º;
2) Desenvolver uma matriz de covariância de erro do background utilizando
BHMs que permite uma evolução temporal, utilizando anomalias de temperatura (T) e
salinidade (S) e a diferença entre observações e estimativas de estado do background
para o domínio da assimilação proveniente do Objetivo Especifico 2;
3) Implementar um sistema de assimilação de dados baseado no esquema
4DVAR incremental (I4DVAR) com a modificação com BHM para o Atlântico Sul
com resolução de 1/12º;
4) Comparar os resultados entre o esquema I4DVAR original e o modificado
para identificar a capacidade dos modelos com BHM em lidar com os erros do modelo e
seu impacto sobre a qualidade da análise do sistema oceânico do Atlântico Sul.

1.3. Organização da Tese
Esta tese está organizada em seis capítulos distintos. O Capítulo 1 apresenta
uma introdução geral sobre o assunto da tese. O Capítulo 2 introduz os conceitos gerais
necessários para prover uma base para a assimilação de dados. Neste Capítulo, são
discutidos os modelos e observações e são apresentadas as formulações matemáticas
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destes, assim como a parametrização necessária para a utilização do modelo numérico
do ROMS para o processo assimilativo e a conceituação geral de assimilação de dados
oceanográficos utilizando o esquema tetradimensional incremental (I4DVAR) do
ROMS. No Capítulo 3, são apresentados os conceitos gerais da abordagem Bayesiana,
com noções de inferência Bayesiana e técnicas de Monte Carlo e a formulação de
modelos Bayesianos hierárquicos (BHM). O Capítulo 4 apresenta a formulação dos
BHM para a implementação no esquema assimilativo 4DVAR para substituir as
matrizes de covariância do erro de background vertical pré-existentes no ROMS
4DVAR. O Capítulo 5 apresenta o estudo de caso utilizando a modificação do I4DVAR
com o uso do BHM, com sua formulação aplicada e os resultados obtidos para a
experiência da assimilação do Atlântico Sul (com e sem a modificação proposta), com
ênfase na área onde está localizada a Bacia de Santos. Por fim, o Capítulo 6 sumariza os
principais resultados da tese, apresenta conclusões gerais da tese e direciona
questionamentos sobre futuros trabalhos.
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2. ASSIMILAÇÃO DE DADOS
2.1. Introdução
Os primeiros esforços de assimilação de dados (AD) denotam da Primeira
Guerra Mundial, em meteorologia, por Lewis F. Richardson (SHUMAN, 1989),
entretanto, dificuldades ligadas à resolução das diferenças finitas, assim como o efeito
de instabilidades numéricas, limitaram maiores avanços na época. Esses esforços foram
retomados durante a Segunda Guerra Mundial, onde a previsão numérica mereceu um
lugar de destaque e grandes avanços foram registrados. Já durante a década de 1980,
desenvolvimentos em oceanografia, desencadearam trabalhos de previsão e tentativas de
desenvolver AD para oceanografia e meteorologia (ROBINSON et al. 1984, 1986;
ROBINSON e LESLIE 1985; DE MEY e ROBINSON, 1987).
Durante a década passada, o avanço da oceanografia operacional, com a
implementação de sistemas observacionais oceânicos, que englobam observações e
modelos para previsões em tempo real e produção de informações oceanográficas
relevantes, teve um desenvolvimento significativo. Sistemas observacionais regionais
ou em nível global incluem uma vasta gama de medições locais ou remotas do oceano
(RUDNICK et al., 2004; PADUANO e WASHBURN, 2013). Com o aumento da
aquisição de dados surge um maior interesse de acoplar dados observacionais com
modelos numéricos para melhor representar o ambiente, papel este desempenhado por
diferentes técnicas de assimilação.
Portanto, a assimilação de dados pode ser definida como a incorporação de
observações em um modelo dinâmico para produzir a melhor estimativa (análise) do
estado atual e futuro do sistema (DALEY, 1991; TALAGRAND, 1997; KALNAY,
2003; WU et al., 2008; BLUM et al, 2009). Existem várias técnicas de assimilação de
dados que são utilizadas para uma variedade de problemas como meteorologia,
oceanografia, ciências da terra, agricultura, ecologia, entre outros, porém todos mantêm
em comum o objetivo de fornecer uma estimativa estatisticamente ideal do estado de
um sistema, dado um modelo dinâmico e um conjunto de dados.
Técnicas de assimilação de dados podem ser divididas em duas principais
vertentes, a sequencial e a variacional. Basicamente, os métodos sequenciais usam um
enquadramento probabilístico e dão estimativas do estado do sistema sequencialmente
pela propagação de informações somente para frente no tempo (BERTINO et al., 2003),
8

enquanto os métodos variacionais baseiam-se na teoria do controle ótimo, onde a
otimização é realizada em parâmetros desconhecidos (como o estado inicial de um vetor
x) minimizando uma função de custo.

2.2. Noções básicas para assimilação de dados

Tanto os métodos variacionais quanto os sequenciais compartilham a
fundamentação abaixo citada ao abordar a problemática de assimilação, entretanto, há
diferenças importantes em seus métodos de soluções e caracterização da covariância dos
erros do background. Métodos variacionais de assimilação de dados utilizam, em sua
maioria, métodos adjuntos nos cálculos, como é o caso do 4DVAR. Cálculos adjuntos
existem somente para operadores lineares e o conceito de um operador adjunto é melhor
ilustrado considerando primeiramente a forma discreta de operadores lineares e funções,
ou seja, matrizes e vetores (LANCZOS, 1961).
Portanto, na assimilação de dados utilizando métodos variacionais, a melhor
estimativa do estado do oceano (análise ou posterior) é obtida pela combinação da
informação prévia sobre o oceano (background) com as observações (TALAGRAND,
1997). Para encontrar a melhor estimativa do estado do oceano, esses baseiam-se no
método dos mínimos quadrados (least square), em cálculos com operadores adjuntos e
na função de verossimilhança (likelihood function).
O método dos mínimos quadrados procura encontrar o melhor ajuste para um
conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre um
valor estimado e dados observados. Um exemplo clássico para determinar a melhor
estimativa ponderada (xa) do valor verdadeiro (xt) de um escalar (por exemplo, a
temperatura), dadas duas observações independentes x1 e x2, serve como uma introdução
ao cálculo estatístico:
𝒙1 = 𝒙1 + 𝜀1
𝒙2 = 𝒙2 + 𝜀2

(2.1)

As observações têm um erro 𝛆𝑖 que são desconhecidos onde: ε1 = 𝐱1 − 𝐱 𝑡 e
ε2 = 𝐱 2 − 𝐱 𝑡 . É possível estimar xt através da combinação linear das duas observações,
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desde que elas representem todas as informações disponíveis sobre o verdadeiro valor
de x. Para tanto, é necessário considerar os pressupostos de não tendenciosidade dos
erros (< ε1 >=< ε2 >= 0) e consequentemente assume-se que a estimativa também é
não tendenciosa (< εa >< 𝐱 𝑎 − 𝐱 𝑡 >= 0). Onde:
(2.2)

𝒙𝑎 = 𝒂1 𝒙1 + 𝒂2 𝒙2

Portanto, decompondo a Eq. (2.2) baseada nos pressupostos supracitados temse:
𝐱 𝑎 − 𝐱 𝑡 = 𝐚1 𝐱1 + 𝐚2 𝐱 2 − 𝐱1
= 𝐚1 𝐱1 − 𝐚1 𝐱 𝑡 + 𝐚2 𝐱 2 − 𝐚2 𝐱 𝑡 − 𝐱 𝑡 + 𝐚1 𝐱 𝑡 + 𝐚2 𝐱 𝑡
𝛆𝑎 = 𝐚1 ε1 + 𝐚2 ε2 + 𝐱 𝑡 (𝐚1 + 𝐚2 − 1)
< 𝛆𝑎 >=< 𝐚1 ε1 + 𝐚2 ε2 + 𝐱 𝑡 (𝐚1 + 𝐚2 − 1) >= 0
= < 𝐚1 ε1 > +< 𝐚2 ε2 > +< 𝐱 𝑡 (𝐚1 + 𝐚2 − 1) >= 0
= 𝐚1 < 𝛆1 > +𝐚2 < 𝛆2 > +(𝐚1 + 𝐚2 − 1) < 𝐱 𝑡 >= 0
(𝐚1 + 𝐚2 − 1) < 𝐱 𝑡 >= 0
(𝐚1 + 𝐚2 − 1) = 0

o que implica que:
(2.3)

𝒂1 + 𝒂2 = 1

O último pré-requisito a ser considerado é a não existência de covariância
(correlação) entre os erros de medição.
(2.4)

< 𝜀1 𝜀2 >= 0
< 𝜀12 >= 𝜎12 e < 𝜀22 >= 𝜎22

(2.5)

onde, 𝜎1 e 𝜎2 são os desvios padrões dos erros de medição. A estimativa xa será a
melhor estimativa de xt se os coeficientes que são escolhidos são capazes de minimizar
o erro médio quadrático de xa. A variância do erro na estimativa xa é dada por:
< ε2𝑎 >=< (𝐱 𝑎 − 𝐱 𝑡 )2 >=< (𝐚1 ε1 + 𝐚2 ε2 )2 >=< 𝐚12 ε12 + 𝐚22 ε22 + 2𝐚1 𝐚2 ε1 ε2 >
=< 𝐚12 ε12 > +< 𝐚22 ε22 > +< 2𝐚1 𝐚2 ε1 ε2 >
=𝐚12 < ε12 > +𝐚22 < ε22 > +2𝐚1 𝐚2 < ε1 ε2 >

Como o último termo da equação é correlacionado e considerando a Eq. (2.3) a
variância da estimativa é:
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(2.6)

𝜎𝑎2 = 𝒂12 𝜎12 + 𝒂22 𝜎22

A mínima variância estimada é aquela que consegue minimizar 𝜎𝑎2 sujeita a
correlação da Eq. (2.3). Para encontrar a1 e a2 que minimizem a Eq. (2.6) sujeitas à Eq.
(2.3) pode-se definir uma função de Lagrange, utilizando o método de multiplicadores
de Lagrange. O método de multiplicadores permite encontrar os extremos de uma
função de variáveis suscetíveis às restrições. Nesse caso tem-se:
ℒ = 𝜎𝑎2 + 𝜆(𝒂1 + 𝒂2 − 1) = 𝒂12 𝜎12 + 𝒂22 𝜎22 + 𝜆(𝒂1 + 𝒂2 − 1)

(2.7)

onde, 𝜆 é um multiplicador de Lagrange. No extremo de ℒ é requerido:
𝜕ℒ
= 0 = 2𝐚1 𝜎12 + 𝜆
𝜕𝐚1
𝜕ℒ
= 0 = 2𝐚2 𝜎22 + 𝜆
𝜕𝐚2
𝜕ℒ
= 0 = 𝐚1 + 𝐚2 − 1
𝜕𝜆

Resolvendo este conceito para a1 e a2, tem-se:
𝐚1 =

𝜎12
𝜎22
;
𝐚
=
2
𝜎12 + 𝜎22
𝜎12 + 𝜎22

𝐱 𝑎 = 𝐚1 𝐱1 + 𝐚2 𝐱 2
𝜎2

𝜎2

1
2
= (𝜎2 +𝜎
2 ) 𝐱1 + (𝜎 2 +𝜎 2 ) 𝐱 2
1

2

1

(2.8)

2

Os pesos das observações são proporcionais à precisão ou acurácia das
medições (definidas como o inverso das variâncias dos erros observacionais). Portanto,
substituindo os coeficientes da Eq. (2.8) é possível obter o relacionamento entre a
variância da estimativa e a variância observacional. Sendo:
1
1
1
= 2+ 2
2
𝜎𝑎 𝜎1 𝜎2

(2.9)

Neste caso se os coeficientes são “ótimos” e a estatística dos erros é exata,
então a precisão da estimativa (definida como o inverso da variância) é a soma das
precisões de medição. Normalmente, os erros da estimativa são menores que os erros
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nas observações. Pode-se fazer uma generalização para n observações, xn com variância
igual a 𝜎𝑛2 :
𝒙𝑎 =

−2
∑𝑀
𝑛=1 𝜎𝑛 𝒙𝑛
−2
∑𝑀
𝑛=1 𝜎𝑛

−2 −1
; 𝜎𝑎2 = [∑𝑀
𝑛=1 𝜎𝑛 ]

(2.10)

Se também for assumido que os erros pertencem a uma distribuição gaussiana
ou normal, então, a mínima variância estimada corresponde à máxima verossimilhança
estimada.
Supondo que as informações sobre x são originárias de um vetor de medições
observacionais yo e do modelo z, com o auxílio de um método de assimilação de dados,
é possível mapear o espaço para encontrar uma estimativa de x. Sendo:
𝐱1𝑚
𝐱 2𝑚
𝐳 = 𝐱 3𝑚
⋮
𝑚
(𝐱 𝑁
)

𝐱1𝑜
𝐱 2𝑜
e 𝐲 𝒐 = 𝐱 3𝑜
⋮
𝑜
(𝐱 𝑀
)

Para cada 𝐱 𝑖𝑚 há uma estimativa do erro ε𝑚
𝑖 com uma estimativa do desvio
padrão 𝜎𝑖𝑚 , assim como cada observação terá um erro ε𝑗𝑜 com um desvio padrão 𝜎𝑗𝑜 . É
comum assumir que os erros de observação não são correlacionados, ou seja, < ε𝑗𝑜 ε𝑜𝑘 >
= 0, mas em geral os erros do modelo em cada ponto da grade são correlacionados um
𝑚
com o outro onde < ε𝑚
𝑖 ε𝑡 >≠ 0. As variâncias e covariâncias entre os erros podem ser

representados em forma de matrizes (R e B, para as matrizes de covariância do erro
associados com yo e z, respectivamente). Sendo:
2

𝜎1𝑜
0
𝑜2
𝐑 = 0 𝜎2
0
0
[0 0 0

2
0 0
𝜎1𝑜
𝑚
0 0 e 𝐁 = < ε𝑚
2 ε1 >
𝑚
⋱ 0
< ε𝑚
3 ε1 >
𝑜2
[
𝜎𝑀 ]
⋮

< ε1𝑚 ε𝑚
2 >
𝑜2
𝜎1
𝑚
< ε𝑚
3 ε2 >
⋮

< ε1𝑚 ε𝑚
3 >
𝑚 𝑚
< ε2 ε3 >
2

𝜎1𝑜
⋮ ⋱

…
…
…
]

Em geral 𝑀 ≠ 𝑁 e 𝑀 ≪ 𝑁 e. Portanto, há a necessidade de um operador de
observação que fará o mapeamento do espaço z para o espaço yo, neste caso chamado de
H, que irá mapear os valores dos pontos do modelo para os valores de observações onde
yo =Hz.
Para entender como é realizado este mapeamento dentro da assimilação de
dados, utilizando o método variacional, faz-se necessária a introdução do conceito de
operador adjunto. Qualquer operador linear contínuo no espaço de uma função tem uma
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análoga discreta na forma de uma matriz. Semelhantemente, qualquer função contínua
tem uma análoga discreta na forma de um vetor.
Se for considerada uma matriz retangular A com tamanho NxM, a matriz A
opera no conjunto de vetores u com comprimento M e produz um vetor w com
comprimento N, então w=Au. Portanto, A mapeia de um espaço com dimensão M
(espaço M) para um espaço de dimensão N (espaço N). O operador adjunto de A pode
ser definido então como a matriz transposta de A ou AT. O adjunto AT é uma matriz
com tamanho MxN e opera no conjunto de vetores de v com comprimento N e produz
um conjunto de vetores z com comprimento M, sendo z = ATv. Assim, o adjunto mapeia
do espaço N para o espaço M.
Neste contexto, suponha-se que há a necessidade de se resolver um sistema
linear de equações dado por y=Ax, onde A e y são conhecidos. Esse procedimento
representa um sistema de N equações por M elementos não conhecidos de x. Se N<M, o
sistema é dito como sendo indeterminado desde que há algumas equações não
conhecidas. Neste caso, há possivelmente a necessidade de se saber se existe uma
solução única ou significativa, ou a chamada “solução natural” (integral particular) para
a qual o operador adjunto representa um papel crítico. Quando se procura a solução da
forma x=ATs, se o vetor x está situado no espaço de M, o vetor s reside no espaço de N,
então está sendo efetivamente realizada a restrição pela busca de soluções para o espaço
de N, o espaço onde se sabe que o vetor y está. Agora o problema está reduzido para a
solução de y=AATs que é bem posicionada desde que AAT é uma matriz NxN que
mapeia s para N elementos conhecidos de y. A solução x=ATs é chamada de solução
natural e s é referida como a função geradora. Funções geradoras possuem importantes
papéis para abordagens de assimilação de dados.
A matriz A com dimensão NxM tem um operador equivalente A em função do
espaço, então no caso de N<M, a função A age somente na parte da função espaço e,
deste modo, somente algumas dimensões da função espaço são ativadas por A. Em
casos discretos, somente N com o máximo das possíveis dimensões de M são ativadas
pela matriz A. As dimensões de A ativadas correspondem à p≤N autovetores
(eigenvector) de AAT com autovetores (eigenvalues) 𝜆𝑖 não nulos. As dimensões
restantes não ativadas com 𝜆𝑖 = 0, 𝑝 < 𝑖 ≤ 𝑁 são referidas como espaço nulo. O
operador adjunto AT de MxN identifica a parte ativada do espaço M e ignora o espaço
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nulo. A solução natural y = AATs representa. Portanto, a solução que existe apenas nas
dimensões ativadas de A. As soluções pertencentes ao espaço nulo satisfazem a equação
Ax=0 e são referidas como a função complementar. A solução geral de qualquer
equação diferencial linear ou sistema linear discreto equivalente é a soma da integral
particular (solução natural) e da função complementar. Em ambos, espaços da função e
o espaço discreto, o operador adjunto identifica o espaço no qual estas duas partes da
solução geral residem.
Quando a matriz A possui uma dimensão N>M, o sistema linear y=Ax torna-se
mais restrito, uma vez que existem mais equações que elementos desconhecidos de x.
Como o adjunto AT faz o mapeamento dos vetores do espaço N para o espaço M (espaço
onde reside a solução para x), para a resolução desse sistema é necessário então
considerar ATy = ATAx, para ATA sendo a projeção sobre o subespaço ocupado por AT.
A partir desse ponto, a solução do sistema pode ser representada pela solução dos
mínimos quadrados (Ax-y)T(Ax-y).
Um operador adjunto sempre está associado a um produto interno, e, muitas
vezes é referido como identidade de Green. Considerando um caso discreto, a
identidade do Green é referida como a identidade bilinear, e o produto interno é um
produto do ponto. Portanto, para a norma euclidiana temos vTw. Para w = Au, a
identidade bilinear para o adjunto se torna vTAu=(ATv)Tu=uTATv, mostrando que para a
norma euclidiana o discreto de operador adjunto equivale a matriz transposta AT. Se A é
uma matriz N×M, v e u residem no espaço de N e M, respectivamente. Enquanto o
produto de ponto vTw=vTAu é avaliado no espaço de N e é único desde que z=ATv e no
espaço de M, então: uTz=uTATv=vTAu=vTw.
Por fim, para encontrar uma solução que encontre a mínima variância, a busca
é por uma estimativa que minimize a ‘distância’ entre o modelo e a observação. Para
realizar esta operação é necessário utilizar uma medida de distância, como a distância de
Mahalanobis. Portanto, busca-se identificar o vetor za, que minimize a distância de
Mahalanobis entre z e zb e entre yo e a projeção das observações no espaço de z. Como
funções de ponderação são utilizadas o inverso de R e B. Sendo:
𝑇

(𝐲 𝑜 − 𝐇𝐳)𝑇 𝐑−1 (𝐲 𝑜 − 𝐇𝐳) + (𝐳 − 𝐳 𝒃 ) 𝐁 −1 (𝐳 − 𝐳 𝒃 )
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(2.11)

O modelo probabilístico que consiste na sequência de distribuições
probabilísticas condicionais é conhecido como função de verossimilhança (likelihood
function). O método de máxima verossimilhança considera um determinado conjunto de
observações yo que busca encontrar o valor para z que maximiza a probabilidade de
observar z. O modelo probabilístico pode ser linear ou não linear e consiste na
sequência de distribuições probabilísticas condicionais dadas por:
𝐳(𝑡𝒊 )~𝑝(𝐳(𝑡𝒊 )|𝐳(𝑡𝒊−𝟏 ))

(2.12)

𝐲(𝑡𝒊 )~𝑝(𝐲(𝑡𝒊 )|𝐳(𝑡𝒊 ))

(2.13)

para i=1,2,..., onde 𝐳(𝑡𝒊 ) é o estado do sistema no espaço de tempo ti, assumido como
sendo um processo de Markov no qual a distribuição inicial é p(z0); 𝐲(𝑡𝒊 ) são as
observações no passo de tempo ti, e 𝑝(𝐳(𝑡𝒊 )|𝐳(𝑡𝒊−𝟏 )) é o modelo dinâmico que descreve
a dinâmica estocástica do sistema, sendo que esta pode ser uma densidade
probabilística, uma medida de contagem ou uma combinação entre eles dependo se o
estado de 𝐳(𝑡𝒊 ) é contínuo, discreto ou hibrido, e; 𝑝(𝐲(𝑡𝒊 )|𝐳(𝑡𝒊 )) é o modelo que
representa a distribuição das observações dado o estado (DOUCET et al., 2000;
SÄRKKÄ, 2013).
Deste modo, a assimilação de dados encontra a probabilidade do verdadeiro
estado, no tempo ti, condicionado sobre as observações e a equação de filtragem ideal,
procedimento este realizado em duas etapas distintas. A primeira etapa é chamada de
etapa de previsão, e esta etapa envolve o cálculo das distribuições da predição de z pela
equação de Chapman-Kolmogorov:
𝑝(𝐳(𝑡𝒊 )|𝐲 𝒐 (𝑡1 : 𝑡𝑖−1 ))
= ∫ 𝑝(𝐳(𝑡𝑖 )|𝐳(𝑡𝑖−1 )) 𝑝(𝐳(𝑡𝑖−1 )|𝐲 𝒐 (𝑡1 : 𝑡𝑖−1 ))d𝐳(𝑡𝑖−1 )

(2.14)

A segunda etapa é a de atualização (ou análise), onde dada a observação 𝐲(𝑡𝒊 ),
a distribuição posterior é dada pela regra de Bayes como:
𝑝(𝐳(𝑡𝑖 )|𝐲 𝒐 (𝑡1 : 𝑡𝑖 )) =

𝑝( 𝐲 𝒐 (𝑡𝑖 )|𝐳(𝑡𝑖 ))𝑝(𝐳(𝑡𝑖−1 )|𝐲 𝒐 (𝑡1 : 𝑡𝑖−1 ))
∫ 𝑝(𝐲 𝒐 (𝑡𝑖 )|𝐳(𝑡𝑖 )) 𝑝(𝐳(𝑡𝑖 )|𝐲 𝒐 (𝑡1 : 𝑡𝑖−1 ))d𝐳(𝑡𝑖−1 )

simplificada como:
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𝑝(𝐳|𝐲

𝒐)

𝑝(𝐲 𝒐 |𝐳)𝑝(𝐳)
=
𝑝(𝐲 𝒐 )

(2.15)

onde p(z|yo) é a distribuição condicional da probabilidade posterior para z dado o vetor
de observações yo e representa uma atualização na distribuição prévia p(z) para z;
p(yo|z) é a distribuição condicional das observações (ou verossimilhança), dado o que
realmente é conhecido sobre o verdadeiro estado de z e; p(yo) é a chamada distribuição
marginal e representa uma constante de normalização que assegura que a condição
integral de p(z| yo) é a unidade.
Quando é assumida uma distribuição normal (distribuição gaussiana) para os
erros das observações e do background, a distribuição condicional p(z|yo) é dada como:
1

𝑝(𝐲 𝒐 |𝐳) = 𝑒𝑥𝑝 {− 2 [𝐲 𝒐 − 𝐻(𝐳)]𝑇 𝐑−1 [𝐲 𝒐 − 𝐻(𝐳)]}
onde H é o operador de observação que mapeia o background dentro do espaço da
observação e R é a matriz de covariância dos erros de observação. Da mesma forma:
1
𝑝(𝐳) = 𝑒𝑥𝑝 {− (𝐳 − 𝐳 𝑏 )𝑇 𝐁 −1 (𝐳 − 𝐳 𝑏 )}
2
onde zb representa o background estimado de z (também chamado de prior ou
estimativa inicial), e B é a matriz de covariância dos erros do background. Baseado na
Eq. (2.15), a distribuição p(z|yo):
1

1

𝑝(𝐳|𝐲 𝒐 ) ∝ {− 2 (𝐲 𝒐 − 𝐻𝐳)𝑇 𝐑−1 (𝐲𝒐 − 𝐻𝐳) − 2 (𝐳 − 𝐳 𝑏 )𝑇 𝐁 −1 (𝐳 − 𝐳 𝑏 )𝑇 },

o

que

corresponde à p(z|yo) = Cexp{- 𝐽}, para C igual ao inverso da distribuição marginal
(1/p(yo)) das observações yo. Neste contexto, a assimilação de dados se torna um
problema de identificação do vetor estado za que maximiza p(z| yo), que é proporcional
a minimizar 𝐽 (também conhecida como função custo na teoria de controle ótimo,
utilizado pelos métodos baseados no cálculo variacional) para a condição 𝜕𝐽⁄𝜕𝑧 = 0:
1
1
𝐽 = (𝐲 𝒐 − 𝐇𝐳 𝑏 )𝑇 𝐑−1 (𝐲 𝒐 − 𝐇𝐳) − (𝐳 − 𝐳 𝑏 )𝑇 𝐁 −1 (𝐳 − 𝐳 𝑏 )𝑇
2
2

(2.16)

Considerando que todas as observações pertencem ao mesmo tempo, pode-se
dizer que a solução para a Eq. 2.16, ou seja, a melhor solução que minimiza J ou que
maximize a condição p(z|yo) pode ser descrita como:
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(2.17)

𝐳 𝑎 = 𝐳 𝑏 − 𝐊𝐝

onde d representa o vetor inovação dado por d=yo-Hzb e K é a matriz de ganho
de Kalman, dado por K=(B-1+HTR-1H)-1 HTR-1.
Com os conceitos supracitados nesse item, é possível ter uma base necessária
dos cálculos utilizados na assimilação de dados variacionais e assim realizar um
detalhamento mais aprofundado do método variacional tetradimensional do ROMS
(ROMS 4DVAR).

2.3. O Sistema de Modelagem Regional Oceânica (ROMS)
2.3.1. Introdução ao ROMS
O ROMS considera a superfície livre e resolve as equações hidrodinâmicas por
métodos de diferenças finitas, considerando as aproximações hidrostática e de
Boussinesq (SHCHEPETKIN e MCWILLIAMS, 2005). Na aproximação hidrostática,
supõem-se que a pressão, em qualquer profundidade, é considerada como sendo a
pressão hidrostática, que corresponde à pressão resultante do peso da água circundante
agindo sobre a unidade de área. A aproximação de Boussinesq desconsidera as
variações da densidade nas equações do movimento, a não ser em sua contribuição nos
termos do empuxo na equação do movimento vertical (SHCHEPETKIN e
MCWILLIAMS, 2005).
Para resolver o modelo de equações primitivas, o ROMS utiliza um sistema de
coordenadas horizontais curvilíneas e de coordenadas verticais que acompanham o
terreno, ambas utilizando diferenças finitas de segunda ordem. Na horizontal, segue o
sistema de coordenadas horizontais “Earth-centered rotated Cartesian”, em que as
equações são calculadas em sistema curvilíneo ortogonal onde as variáveis são
escalonadas em uma grade C de Arakawa. Esse sistema permite que a grade seja
definida para acompanhar a linha de costa e que existam resoluções diferentes nos
contornos, o que resulta em vantagens quanto à observação de fluxos próximos aos
contornos costeiros.
Em termos de coordenada vertical, utiliza a chamada coordenada s (terrainfollowing), que é uma generalização da coordenada sigma, permitindo resolução
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variável, principalmente nas regiões da camada de Ekman (fundo e superfície). O
ROMS é discretizado seguindo coordenadas curvilíneas da linha de costa e do terreno
modelado, o que é vantajoso para aplicações regionais, projetado principalmente para
modelos costeiros de alta resolução (SHCHEPETKIN e MCWILLIAMS, 2005;
HAIDVOGEL et al., 2008).
Esse sistema representa um significativo avanço em termos da solução do
problema de erros no gradiente de pressão que podem ocorrer quando há aplicação da
coordenada sigma tradicional (SHCHEPETKIN e MCWILLIANS, 2003). Coordenadas
verticais, seguidoras do terreno, quando empregadas permitem uma maior resolução
vertical em águas rasas e regiões com batimetria complexa. Entretanto, a utilização
desta coordenada vertical é baseada na suavização da batimetria, que em regiões
costeiras pode afetar a circulação. É dada então, atenção especial à minimização das
deficiências conhecidas e erros no gradiente de pressão horizontal (SHCHEPETKIN e
MCWILLIAMS, 2003).
Entre as características do ROMS, o amplo conjunto de algoritmos numéricos
disponíveis para resolver as equações de momentum e traçadores é uma característica
particularmente poderosa. Além disso, uma grande variedade de parametrizações físicas
para mistura horizontal e vertical estão disponíveis, bem como diversas opções de
condições de contorno. As condições de contorno para o ROMS são apropriadas para
topografia e linha de costa irregular, para a superfície livre do mar e contornos
oceânicos abertos. Incluem ainda quaisquer forçantes, como vento, fluxo de calor,
aporte fluvial, rugosidade de fundo, entre outros.
Semelhante a modelos como o POM (Princeton Ocean Model), MICOM
(Miami Isopycnic Model) e SCRUM (S-coordinate Rutgers University Model), o ROMS
utiliza esquema explícito, com um passo de tempo pequeno para resolver a elevação de
superfície e equações de momentum barotrópico, enquanto utiliza passos maiores no
tempo para temperatura, salinidade e momentum baroclínico (PENVEN et al., 2006).
Diferente dos outros modelos, o ROMS tem dois procedimentos no cálculo da média
temporal para o modo barotrópico, que satisfaz a equação tridimensional da
continuidade em um volume finito e passo de tempo finito.
A descrição completa do ROMS, assim como descrições dos sistemas
numéricos, parametrizações físicas e opções de estado podem ser encontradas em
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Marchesiello et al. (2001), Shchepetkin e McWilliams (2003) Shchepetkin e
McWilliams (2005), Haidvogel et al. (2008) e Moore et al. (2011).

2.3.2. Notação do ROMS para o 4DVAR
Para entender o processo assimilativo do esquema ROMS 4DVAR,
primeiramente é necessário se referir explicitamente às equações não lineares do
ROMS, o que facilita o desenvolvimento e entendimento matemático subsequente. A
descrição abaixo sobre a configuração do ROMS na assimilação de dados utilizando o
esquema 4DVAR é baseada no trabalho de Moore et al. (2011).
As variáveis prognósticas do ROMS são temperatura potencial (T), salinidade
(S), velocidade horizontal (u, υ) e o deslocamento da superfície do mar (ζ). Quando as
equações primitivas são discretizadas e dispostas na malha do ROMS, o valor de um
ponto individual na grade no tempo ti define os componentes do vetor de estado 𝐱(𝑡𝑖 ) =
(𝑇, 𝑆, ζ, 𝑢, 𝜐)T, onde o sobrescrito T indica o vetor transposto. O vetor de estado é
propagado para frente no tempo através do modelo não-linear discretizado e está sujeito
às condições de superfície para momentum, calor e fluxos de água doce, denotadas
como 𝐟(𝑡𝑖 ) e condições de contorno laterais abertas, denotadas como 𝐛(𝑡𝑖 ). Segundo
Daget et al. (2009), forçantes na superfície e condições de contorno podem ser escritos
como os termos dependentes no tempo no lado direito (RHS) das equações do modelo
diferenciado, e o vetor de estado evolui de acordo com:
𝐱(𝑡𝒊 ) = 𝐌(𝑡𝑖 , 𝑡𝑖−1 )(𝐱(𝑡𝒊−1 ), 𝐟(𝑡𝑖 ), 𝐛(𝑡𝑖 ))

(2.18)

onde 𝐌(𝑡𝑖 , 𝑡𝑖−1 ) representa o ROMS não-linear (NLROMS) agindo em 𝐱(𝑡𝑖−1 ) que está
sujeito às forçantes 𝐟(𝑡𝑖 ) e condições de contorno 𝐛(𝑡𝑖 ) durante o intervalo de tempo
[𝑡𝑖−1 , 𝑡𝑖 ]. A Eq. 2.18 será referida como NLROMS (Nonlinear ROMS) com condições
iniciais 𝐱(𝑡0 ), forçantes de superfície 𝐟(𝑡) e condições de contorno abertas 𝐛(𝑡). O
intervalo de tempo em questão é [𝑡0 , 𝑡𝑁 ].
Na aplicação do esquema 4DVAR são necessárias outras três versões do
ROMS, todas derivadas diretamente da versão discretizada do NLROMS. A saber:
ADROMS (Adjoint of Tangent Linear of ROMS), TLROMS (Perturbation Tangent
Linear of ROMS) e RPROMS (Finite Amplitude Tangent Linearization of ROMS). O
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RPROMS representa a tangente linearizada finita do ROMS e é utilizada pelo método
do representante de Bennet (2002), sendo calculado ao adicionar ao TLROMS os
termos do NLROMS apropriados computados a partir de 𝐠 𝑘−1 (linearização da tangente
de amplitude finita). O método do representante não é o método utilizado neste estudo,
portanto maiores detalhes podem ser encontrados nos trabalhos de Bennet (2002) e
Moore et al. (2011).
TLROMS, ADROMS e RPROMS atualmente existem para todas as opções
numéricas e físicas comumente empregadas no ROMS, com exceções, como operações
de mistura e de turbulência em sistemas verticais (MOORE et al., 2011). Todos os
algoritmos de assimilação de dados, do esquema 4DVAR, atualmente empregados no
ROMS são baseados em rodadas do vetor estado, forçantes de superfície e condições de
contorno abertas de uma solução background de referência, também conhecido como
prior ou estimativa inicial (first guess).
Considerando:
𝐱(𝑡𝒊 ) = 𝐱 𝑏 (𝑡𝒊 ) + 𝛿𝐱(𝑡𝒊 )
𝐟(𝑡𝒊 ) = 𝐟 𝑏 (𝑡𝒊 ) + 𝛿𝐟(𝑡𝒊 )

(2.19)

𝐛(𝑡𝒊 ) = 𝐛𝑏 (𝑡𝒊 ) + 𝛿𝐛(𝑡𝒊 )

𝐱 𝑏 (𝑡𝒊 ), 𝐟 𝑏 (𝑡𝒊 ) e 𝐛𝑏 (𝑡𝒊 ) são os campos de background para a circulação, forçante de
superfície e condições de contorno abertas, respectivamente. Os incrementos δx, δf e δb
são pequenos em comparação aos campos de background e são descritos por
aproximação no NLROMS por uma expansão de primeira ordem de Taylor (Eq. 2.18):
𝐱 𝑏 (𝑡𝒊 ) + 𝛿𝐱(𝑡𝒊 ) = 𝐌(𝑡𝒊 , 𝑡𝒊−1 )𝐱 𝑏 (𝑡𝒊−1 ) + 𝛿𝐱(𝑡𝒊 ), 𝐟 𝑏 (𝑡𝒊 ) + 𝛿𝐟(𝑡𝒊 ), 𝐛𝑏 (𝑡𝒊 ) + 𝛿𝐛(𝑡𝒊 )
≅ 𝐌(𝑡𝒊 , 𝑡𝒊−1 )𝐱 𝑏 (𝑡𝒊−1 ), 𝐟 𝑏 (𝑡𝒊 ), 𝐛𝑏 (𝑡𝒊 ) + 𝐌(𝑡𝒊 , 𝑡𝒊−1 )𝛿𝐮(𝑡𝒊−1 )

de modo que:
(2.20)

𝛿𝐱(𝑡𝒊 ) ≅ 𝐌(𝑡𝒊 , 𝑡𝒊−1 )δ𝐮(𝑡𝒊−1 )

𝛿𝐮(𝑡𝒊−1 ) = 𝛿𝐱 T (𝑡𝑖−1 ), 𝛿𝐟 T (𝑡𝑖−1 ), 𝛿𝐛T (𝑡𝑖−1 ) e 𝐌(𝑡𝑖 , 𝑡𝑖−1 ),

TLROMS

no

modelo, para o intervalo de tempo [𝑡𝑖−1 , 𝑡𝑖 ], linearizadas sobre a evolução no tempo do
background 𝐱 𝑏 (𝑡𝑖−1 ), forçantes 𝐟 𝑏 (𝑡𝑖 ) e condições de contorno 𝐛𝑏 (𝑡𝑖 ). A Eq. (2.20)
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descreve o TLROMS, com as condições iniciais 𝛿𝐱(𝑡𝟎 ), forçante 𝛿𝐟(𝑡) e condições de
contorno abertas 𝛿𝐛(𝑡).
O 𝐌T (𝑡𝒊 , 𝑡𝒊−1 ) é um operador de grande importância no processo do 4DVAR,
sendo ele a matriz transposta do modelo de tangente linear, integrado para trás no
tempo, ou seja, a ordem dos argumentos de tempo do MT é invertida. A transposição de
TLROMS representa a matriz adjunta em relação ao produto interno L2, e está associada
com a equação adjunta:
(2.21)

δ𝐮∗ (𝑡𝒊−1 ) = 𝐌T (𝑡𝒊 , 𝑡𝒊−1 )𝐩(𝑡𝒊 )

onde δ𝐮∗ (𝑡𝒊−1 ) = (𝐩T (𝑡𝒊−1 ), δ𝐟 T (𝑡𝒊 ), δ𝐛T (𝑡𝒊 ))Tcom p sendo o incremento adjunto do
vetor de estado, e δ𝐟 T e δ𝐛T o adjunto dos incrementos de forçante de superfície e
condições de contorno abertas. A Eq. (2.21) será referida como ADROMS (Adjoint of
Tangent Linear of ROMS), e as integrações de ADROMS sempre iniciam com 𝐩(𝑡𝑁 ) =
0.

2.4. 4DVAR Incremental (I4DVAR)
2.4.1. Introdução ao 4DVAR
O 4DVAR é uma extensão do esquema 3D-Var para as observações que são
distribuídas no tempo. As equações são as mesmas, entretanto, os operadores de
observação são generalizados para incluir um modelo de previsão que permite uma
comparação entre o estado do modelo e as observações no momento apropriado.
Basicamente, o modelo de assimilação variacional tridimensional (3D-Var) identifica a
melhor estimativa da circulação de uma única vez, utilizando observações com uma
janela de tempo limitado, enquanto a assimilação variacional realizada pelo modelo
tetradimensional (4DVAR), identifica a melhor estimativa de circulação, ao longo de
um intervalo de tempo finito, usando todas as observações disponíveis durante o
intervalo, e usa um modelo para interpolar dinamicamente informações no espaço e no
tempo, o que o torna um meio eficaz de assimilar dados observados em simulações
(GUNZBURGER, 2003; TALAGRAND, 1997; TALAGRAND e COURTIER, 1987).
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O método 4DVAR minimiza iterativamente uma função custo (J) definida
como a incompatibilidade ponderada entre as observações e o estado do modelo no
local e no tempo de observação, considerando o modelo dinâmico linear ao ajustar as
variáveis de controle do modelo no ajuste das observações, o que facilita a estimativa
das fontes de erros causados por incertezas (condições de contorno, condição inicial e
parâmetros) no modelo. Em princípio, as variáveis de controle a serem ajustadas podem
ser qualquer item externo imposto ao modelo, como condições iniciais, condições de
contorno e forçantes, ou aspectos internos ao modelo, tais como parâmetros de mistura
vertical e física que estejam faltando.
O esquema ROMS 4DVAR foi desenvolvido usando as extensões do ROMS,
tais como o modelo de tangente linear (TLROMS), o modelo ROMS não-linear
(NLROMS), e o adjunto (ADROMS) do TLROMS, ferramentas estas fundamentais que
fornecem oportunidades para a realização de vários tipos de análises sobre circulações
oceânicas complexas (MOORE et al., 2004; BROQUET et al., 2009). Assumindo que a
física do modelo é “perfeita” (aplicação da chamada “restrição forte” (strong constraint)
de Talagrand e Courtier (1987)), existem duas maneiras práticas para implementar a
minimização: (i) 4DVAR incremental com restrição forte (IS4DVAR) (COURTIER et
al., 1994) e (ii) à base do método representante no 4DVAR (BENNETT, 2002).
No IS4DVAR, um esquema iterativo minimiza a função custo J usando
informações dos modelos de tangentes lineares e adjunto. Para 4DVAR baseado no
método representante, procura-se coeficientes dos representantes observacionais que
minimizam a separação da observação e do modelo. Ambos os algoritmos foram
aplicados a estudos de variabilidade oceânica em grandes escalas (por exemplo,
VIALARD et al., 2003; WEAVER et al., 2005; WUNSCH e HEIMBACH, 2007) e
escala regional e costeira (por exemplo, HOTEIT e KOHL, 2006; Di LORENZO et al.,
2007; KURAPOV et al., 2007; POWELL et al., 2008; SMITH e NGODOCK, 2008;
BROQUET et al., 2009; JANEKOVIC et al., 2013; NEVEU et al., 2016; FRAGOSO et
al., 2016).

2.4.2. Notação do IS4DVAR
O objetivo da abordagem 4DVAR é identificar a melhor estimativa da
circulação, também referida como a análise posterior, ou seja, 𝐱 𝑎 (𝑡), que minimiza no
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sentido dos mínimos quadrados (ver Item 2.2), a diferença entre o modelo (e o
background) e as observações sujeitas a hipóteses prévias sobre erros e restrições
adicionais. A solução, 𝐱(𝑡1 ), do NLROMS que descreve 𝐱 𝑎 , dependerá da escolha de
condições iniciais, 𝐱(𝑡𝟎 ), forçantes da superfície f(t) e as condições de contorno b(t),
todos os quais estão sujeitos a erros e incertezas. Como tal, 𝐱(𝑡𝟎 ), f(t) e b(t) são
referidas como variáveis de controle, e o problema no esquema 4DVAR é reduzido para
identificar a combinação apropriada das variáveis de controle que proporcionam a
melhor estimativa 𝐱 𝑎 (𝑡).
Em geral, haverá outras fontes de erro e incerteza associadas aos modelos
dinâmicos e numéricos, e as escalas não resolvidas de movimento (DALEY,1991;
COHN, 1997), coletivamente denotadas como 𝜖𝑚 (𝑡𝑖 ) e estas são introduzidas como
uma variável adicional no vetor de controle de variáveis 𝛈(𝑡𝒊 ) no lado direito da Eq.
2.18, dependendo da abordagem 4DVAR adotada. Para a avaliação dos erros do
modelo, o vetor de incrementos δu na Eq. 2.20 é aumentado para que δ𝐮(𝑡𝒊−𝟏 ) =
δ𝐱(𝑡𝑖−1 )T , δ𝐟 T (𝑡𝒊 ), δ𝐛T (𝑡𝒊 ), δ𝛈T (𝑡𝒊 ))T e o operador tangente linear 𝐌(𝑡𝒊 , 𝑡𝒊−1 ) também
avancem a correção de erro do modelo para a frente no tempo, assumindo uma correção
de background 𝛈𝑏 (𝑡𝒊 ) = 𝟎. Do mesmo modo, o vetor adjunto associado a Eq. (2.21) é
dado por δ𝐮∗ (𝑡𝒊−1 ) = (𝐩T (𝑡𝒊−1 ), δ𝐟 ∗T (𝑡𝒊 ), δ𝐛∗T (𝑡𝒊 ), δ𝛈∗T (𝑡𝒊 ))T .
O desenvolvimento da abordagem 4DVAR incremental baseia-se em Courtier
et al. (1994) e Courtier (1997), mas de uma forma expandida em que as incertezas em
forçantes de superfície e condições de contorno laterais são explicitamente identificada
segundo Daget et al. (2009) e Moore et al. (2011). A abordagem incremental para o
4DVAR consiste em minimizar a função objetivo, 𝐽, dada por:
𝐽(δ𝐱(𝑡0 ), δ𝐟(𝑡1 ), . . . , δ𝐟(𝑡𝑘 ), δ𝐛(𝑡1 ), . . . , δ𝐛(𝑡𝑘 ), δ𝛈(𝑡1 ), . . . , δ𝛈(𝑡𝑘 ), … ) =
1
2

1

𝑁
−1
𝑇
δ𝐱 𝑇 (𝑡0 )𝐁𝑥−1 δ𝐱(𝑡0 ) + 2 ∑𝑁
𝑘=1 ∑𝑗=1{δ𝐟 (𝑡𝑘 )𝐁𝑓 (𝑡𝑘 , 𝑡𝑗 )δ𝐟(𝑡𝑗 ) +
1

δ𝒃𝑇 (𝑡𝑘 )𝐁𝑏−1 (𝑡𝒌 , 𝑡𝒋 )δ𝐛(𝑡𝑗 ) + δ𝛈𝑇 (𝑡𝑘 )𝐐−1 (𝑡𝒌 , 𝑡𝒋 )𝛈(𝑡𝑘𝑗 )} + 2 ∑𝑛𝑖=0 ∑𝑛𝑖=0(𝐇𝑖 δ𝐱(𝑡𝑖 ) −
𝐝𝑖 )𝑇 𝐑−1
𝑖,𝑙 (𝐇𝑙 δ𝐱(𝑡𝑙 ) − 𝐝𝑙 )

(2.22)

Onde, a partir da Eq. (2.19), o incremento é δ𝐱(𝑡𝒌 ) = 𝐱(𝑡𝑘 ) − 𝐱 𝑏 (𝑡𝒌 ) e ti e tl são
identificados como os n tempos de observação. O vetor inovação 𝐝𝑖 = 𝐲𝑖𝑜 − 𝐇𝑖 (𝐱 𝑏 (𝑡𝑖 ))
representa a diferença entre o vetor de observações 𝐲𝑖𝑜 no tempo ti e o modelo análogo
das observações computadas a partir da circulação de background 𝐱 𝑏 (𝑡𝑖 ) de acordo com
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o operador de observação 𝐇𝑖 . Em geral, 𝐇𝑖 será não-linear e serve para transformar o
modelo do vetor estado para variáveis observadas e interpolá-los para pontos de
observação no espaço e no tempo. Erros decorrentes de 𝐇𝑖 estão incluídos em R
(JANJIC e COHN, 2006), e o operador 𝐇𝑖 é a linearização da tangente de 𝐻𝑖 . A
sequência de tempos tk e tj associados aos forçantes, condições de contorno e erros do
modelo serão correspondentes a cada um dos N passos do modelo no intervalo de
assimilação, porém, na prática, tk e tj são normalmente avaliados com menor frequência
do que a cada iteração.
Se 𝜖𝑖 ,𝜖f (𝑡), 𝜖𝑏 (𝑡), 𝜖𝑜 e 𝜖𝑚 (𝑡) denotam erros em 𝐱 𝑏 (𝑡0 ), 𝐟 𝑏 (𝑡), 𝐛𝑏 (𝑡), 𝐲 𝑜 e do
modelo, respectivamente, seguindo o pressuposto de erros imparciais aleatórios
implícitos na Eq. (2.22), tem-se que 𝐸(𝜖𝑖 ) = 𝟎, 𝐸(𝜖𝑓 (𝑡)) = 𝟎, 𝐸(𝜖𝑏 (𝑡)) = 𝟎,
𝐸(𝜖𝑚 (𝑡)) = 0 e 𝐸(𝜖𝑜 ) = 𝟎, onde E representa o operador de expectativa. As
covariâncias associadas aos erros são indicadas por: 𝐸(𝜖𝑖 𝜖𝑖T ) = 𝐁𝑥 para a matriz de
covariância de erro do background da condição inicial; 𝐸(𝜖𝑓 (𝑡𝑘 )𝜖𝑓𝑇 (𝑡𝑗 )) = 𝐁𝑓 (𝑡𝑘 , 𝑡𝑗 )
para a matriz de covariância de erro do background de forçantes de superfície;
𝐸(𝜖𝑏 (𝑡𝑘 )𝜖𝑏T (𝑡𝑗 )) = 𝐁𝑏 (𝑡𝑘 , 𝑡𝑗 ) para a matriz de covariância de erro do background da
T
condição de contorno lateral; 𝐸(𝜖𝑚 (𝑡𝑘 )𝜖𝑚
(𝑡𝑗 )) = 𝐐𝑏 (𝑡𝑘 , 𝑡𝑗 ) para a matriz de

covariância do erro do modelo e 𝐸(𝜖𝑜 (𝑡𝑖 )𝜖𝑜T (𝑡𝑗 )) = 𝐑 𝑖𝑗 para a matriz de covariância do
erro de observação. Além disso, supõe-se que as fontes individuais de erro não são
correlacionados, de modo que 𝐸(𝜖𝑖 𝜖𝑓T (𝑡𝑘 )) = 𝟎, 𝐸(𝜖𝑖 𝜖𝑏T (𝑡𝑘 )) = 𝟎, 𝐸(𝜖𝑖 𝜼T (𝑡𝑘 )) =
𝟎, 𝐸(𝜖𝑖 𝜖𝑜T (𝑡𝑘 )) = 𝟎, 𝐸(𝜖𝑓 (𝑡𝑗 )𝜖𝑏T (𝑡𝑘 )) = 𝟎, etc (Item 2.2). Finalmente, assume-se que
não há qualquer autocorrelação temporal e que a covariância de erro do background é
invariante no tempo no caso em que 𝐁𝑓 (𝑡𝑘 , 𝑡𝑗 ) = δ𝑘,𝑗 𝐁𝑓 ,𝐁𝑏 (𝑡𝑘 , 𝑡𝑗 ) = δ𝑘,𝑗 𝐁𝑏 ;
𝐐(𝑡𝑘 , 𝑡𝑗 ) = δ𝑘,𝑗 𝐐 e; 𝐑 𝑖,𝑙 = δ𝑖,𝑙 𝐑 𝑖 onde a somatória dupla mostrada na Eq. (2.22) é
substituída por uma somatória simples. Estas afirmações sobre as estatísticas de erro do
background, observações, forçantes, condições de contorno e do modelo representam
uma indicação precisa sobre as hipóteses anteriores.
A função objetivo 𝐽 na Eq. (2.22) é referida como a função custo (ou função
penalidade). É possível escrever a Eq. (2.22) de uma forma mais compacta
(COURTIER,

1997)

através

da

introdução
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do

vetor

δ𝐳 = δ𝐱(𝑡0 )𝑇 ,

δ𝐟 𝑇 (𝑡0 ), … , δ𝐟 T (𝑡𝑘 ), … , δ𝐛T (𝑡1 ), … , δ𝐛T (𝑡𝑘 ), … , 𝛈T (𝑡1 ), … , 𝛈T (𝑡𝑘 ) … )T que descreve
todos os incrementos das variáveis de controle.
O vetor incremental δz difere de δu(t) apresentado anteriormente, em que δz é
constituído por todos os elementos do vetor de controle, enquanto δu(t) descreve apenas
um subconjunto dos elementos do vetor de controle. Além disso, os incrementos
interpolados e/ou transformados 𝐇𝑖 δ𝐱(𝑡𝑖 ) podem ser expressos como 𝐇𝑖 ℳ(𝑡𝑖 , 𝑡0 )δ𝐳 =
𝐆𝑖 δ𝐳 onde ℳ(𝑡𝑖 , 𝑡0 ) é uma forma alternativa do operador de tangente linear que isola o
incremento do vetor de estado (MOORE et al., 2011). Por fim, é apresentado o
seguinte: a matriz 𝐆 = (… . 𝐆𝑖T … . )T que consiste no operador que mapeia os
incrementos da variável de controle; o vetor de inovações 𝐝 = (… . 𝐝T𝑖 … . )T no
comprimento Nobs; a matriz de covariância do erro de observação R que é uma matriz
diagonal por blocos com os blocos Ri; e a matriz diagonal de blocos D que incorpora os
matrizes blocos de covariância de erro do background Bx, Bf, Bb e Q. Baseado nesses
parâmetros a função custo pode ser escrita como:
1

1

𝐽(δ𝐳) = 2 δ𝐳 T 𝐃−1 δ𝐳 + 2 (𝐆δ𝐳 − 𝐝)T 𝐑−1 (𝐆δ𝐳 − 𝐝)

(2.23)

A abordagem do 4DVAR incremental, ou I4DVAR, realiza a busca pelo
mínimo de 𝐽 no espaço total do vetor de controle, no entanto, sob a forma incremental
de 𝐽, as observações que são centrais para o termo do lado direito (RHS) da Eq. 2.23
fornecem somente informações sobre as combinações lineares (via Gδz) de alguns
elementos do incremento do vetor estado δx(t). Uma abordagem alternativa é realizar
uma pesquisa para o mínimo de 𝐽 no subespaço ocupado pelas combinações lineares das
variáveis observadas do modelo. O espaço associado é referido como o dual ou 'espaço
das observações', e este é o método empregado em 4D-PSAS e R4DVAR.
O incremento de análise desejado, δ𝐳 𝑎 , que minimiza a Eq. (2.23) corresponde
à solução da equação 𝜕𝐽⁄𝜕δ𝐳 = 0, e é dado por:
δ𝐳 𝑎 = (𝐃−1 + 𝐆T 𝐑−1 𝐆)−1 𝐆T 𝐑−1 𝐝

(2.24)

= (𝐃𝐆T (𝐆𝐃𝐆T + 𝐑−1 )−1 𝐝

(2.25)

Portanto, a Eq. (2.25) é algebricamente equivalente à interpolação ideal
(LORENC, 1986), e é referida como a forma dual (usada pelo 4D-PSAS e R4DVAR),
enquanto a Eq. (2.24) é conhecida como a forma primal (usado no IS4DVAR). Se o
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vetor 𝐳 𝑏 = (𝐱 𝑏T , 𝐟 𝑏 (𝑡1 )T , … , 𝐟 𝑏 (𝑡𝑘 )T , … , 𝐛𝑏 (𝑡1 )T , … , 𝐛𝑏 (𝑡𝑘 )T , … , 𝟎T )T representa o
vetor de controle de background, então a melhor estimativa da circulação é dada por
𝐳̂ = 𝐳 𝑏 + δ𝐳 𝑎 .
É comum o 4DVAR negligenciar erros no modelo, caso em que 𝜖𝑚 (𝑡𝑘 ) = 𝟎.
Além disso, muitas vezes supõem-se que a superfície e as condições de contorno laterais
estão livres de erros, no caso em que 𝜖𝑓 (𝑡𝑘 ) = 𝟎 e 𝜖𝑏 (𝑡𝑘 ) = 𝟎. Segundo Sasaki (1970) e
Moore et al. (2011), essas aplicações de 4DVAR estão sujeitas a uma “restrição forte”
(strong constraint) imposta pela dinâmica do modelo que equivale a negligenciar o
segundo termo no lado direito da Eq. (2.22). Em aplicações oceanográficas, o termo
“restrição forte” também é utilizado quando apenas o erro do modelo é negligenciado
(convenção adotada por Moore et al. (2011) e seguida nesta tese). Quando os erros do
modelo são (𝜖𝑚 (𝑡𝑘 ) ≠ 𝟎), admite-se que o 4DVAR está sujeito a uma “restrição fraca''
(weak constraint) imposta pela dinâmica do modelo.
Considerando a Eq. (2.25) ou forma primal, onde a identificação de δ𝐳 𝑎 é
equivalente a resolver a equação linear 𝓗δ𝐳 𝑎 = 𝐆𝑇 𝐑−1 𝐝, onde:
(2.26)

𝓗 = (𝐃−1 + 𝐆𝑇 𝐑−1 𝐆)

é a Hessiana de 𝐽. Na prática, a estimativa de δ𝐳 𝑎 é calculada de forma iterativa,
minimizando a função custo da Eq. (2.23), o que corresponde a noção de encontrar δz
que satisfaz 𝐽𝜕⁄𝜕δ𝐳 = 0. De acordo com a Eq. (2.24), esse é um problema muito difícil,
porque a dimensão nz de δz é muito grande, especialmente no caso da restrição fraca do
4DVAR em que a correção do erro do modelo η(tk) deve ser identificada, em princípio,
para cada iteração do modelo. Por essa razão, a Eq. (2.24) é geralmente utilizada apenas
para restrição forte no 4DVAR, no caso da dimensão de δz ser igual ao número de
variáveis na malha do modelo, além de todos os pontos no espaço e no tempo que
define as condições de superfície e de contorno laterais. A restrição forte do 4DVAR,
usando a Eq. (2.24), envolve uma pesquisa para a estimativa de circulação ideal no
espaço gerado pelo vetor de controle do modelo.
Portanto, os usuários do ROMS podem escolher entre três diferentes sistemas
do 4DVAR incremental sendo: a formulação primal, com restrição forte, referida como
IS4DVAR (COURTIER et al., 1994); formulação dual baseada na análise estatística do
espaço físico, referida como 4D-PSAS (da SILVA et al., 1995) e a formulação dual
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baseada no algoritmo do representante indireto, referida como R4DVAR (EGBERT et
al., 1994). Entretanto, somente a primeira estratégia, ou seja, IS4DVAR será abordada
em maiores detalhes nos itens subsequentes do Capitulo 2. As outras duas abordagens
podem ser revisadas em detalhe no trabalho de Moore et al. (2011).

2.4.2.1. Restrição forte no 4DVAR Incremental (I4DVAR)
Ao considerar a Eq. (2.24), é importante ressaltar que, apesar desta ser escrita
em termos de uma série de operações de matrizes, as matrizes não são explicitamente
calculadas. Em vez disso, os produtos matriz-vetor (ver Item 2.2 para mais detalhes) são
avaliados usando os componentes adequados do modelo, incluindo as matrizes de
covariância que são modeladas como soluções de equações de difusão. Assim, a solução
da Eq. (2.24) pode ser expressa como uma sequência iterativa de matrizes menos
operações (Figura 1) (COURTIER, 1997). A solução da Eq. (2.24) passa através da
resolução de um sistema equivalente de equações lineares usando uma formulação de
Lanczos pré-condicionada do método do gradiente conjugado (CG). Os passos (ii) - (vi)
na Figura 1 são denominados como inner-loop, e quando repetidos representam a
minimização de 𝐽 no espaço gerado pelo vetor de controle na vizinhança de zb.
Considerar as não-linearidades é muitas vezes vantajoso para também refinar a
solução não-linear do modelo sobre a qual TLROMS e ADROMS são inicializados.
Neste caso, utilizando a Eq. (2.19), o passo (vii) da Figura 1 é realizado com a nova
condição

inicial

𝐱 𝑘 (𝑡0 ) = 𝐱 𝑏 (𝑡0 ) + δ𝐱 𝑘 (𝑡0 ),𝐟𝑘 (𝑡) = 𝐟 𝑏 (𝑡) + δ𝐟 𝑘 (𝑡)

e

𝐛𝑘 (𝑡) =

𝐛𝑏 (𝑡) + δ𝐛𝑘 (𝑡), onde k refere-se a nova rodada de NLROMS, e δ𝐱 𝑘 (𝑡0 ), δ𝐟 𝑘 (𝑡)) e
δ𝐛𝑘 (𝑡) são os incrementos computados durante o passo (vi) do inner-loop anterior. O
passo (vii) é conhecido como um outer-loop, e TLROMS e ADROMS são linearizados
sobre xk durante a próxima sequência de inner-loops. O índice k é também inferido para
G e GT, mas foi omitido por uma questão de clareza. Também é importante notar que o
vetor de inovação d é sempre calculado em relação à circulação de background 𝐱 𝑏 (𝑡) e
não é atualizado entre outer-loops. Esse aspecto de 4DVAR no ROMS segue Bennett
(2002) e difere da prática seguida em alguns outros modelos, onde d é, por vezes,
atualizado entre outer-loops.
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Figura 1 - Fluxograma ilustrativo do algoritmo de restrição forte do ROMS (I4DVAR), modificado de
Moore et al. (2011). Os componentes do modelo individuais NLROMS, TLROMS e ADROMS estão
todos identificados, e os números arábicos referem-se aos números das equações no texto principal. Os
algarismos romanos referem-se aos diferentes componentes dos loops externos e internos (outer-loops e
inner-loops). A sequência de chamadas de sub-algoritmos para o modelo de covariância e o algoritmo de
Lanczos e pré-condicionador em relação à integração de cada componente do modelo também são
indicados. As setas para a esquerda (direita) das caixas denotam entradas (saídas) associados aos
componentes do modelo individual. O inteiro m(k) refere-se ao número de outer ou inner-loops.

2.4.3. Gradientes Conjugados e Algoritmo de Lanczos
A identificação da melhor circulação estimada usando IS4DVAR, 4D-PSAS ou
R4DVAR envolve a solução de uma sequência de minimização de mínimos quadrados
lineares (Item 2.2). Cada algoritmo 4DVAR tenta resolver uma equação linear,
minimizando o custo da função objetivo 𝐽 da Eq. (2.23). Em IS4DVAR, 𝐽 é minimizado
diretamente no espaço completo gerado pelo vetor de controle. No 4D-PSAS e
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R4DVAR o mínimo de 𝐽 é identificado indiretamente através da minimização de uma
função auxiliar ℐ (MOORE et al., 2011) no espaço de observação. Ambos 𝐽 e ℐ podem
1

ser escritos de forma quadrática genérica como 𝐼(𝐬) = 2 𝐬T 𝐡 + 𝐜. O mínimo de I
corresponde à condição 𝜕𝐼 ⁄𝜕𝐬 = 0 para o qual s satisfaz a equação linear As= h. Para
𝟏

IS4DVAR, a inspeção da Eq. (2.23) mostra que s=δz, 𝐡 = 𝐆T 𝐑−1 𝐝, 𝐜 = 𝟐 𝐝T 𝐑−1 𝐝 e
𝐀 = ℋ = (𝐃−1 + 𝐆T 𝐑−1 𝐆) a Hessiana de 𝐽 dada pela Eq. (2.26).
No ROMS, um método de gradiente conjugado descendente reformulado na
forma de um algoritmo Lanczos é utilizado para resolver As = h (FISHER e
COURTIER, 1995). Segundo Lanczos (1950), uma redução da fatoração de posto de
uma matriz simétrica e positiva definida como A, pode ser encontrado para satisfazer a
relação de recorrência dada por:
(2.27)

𝐀𝐕𝑚 = 𝐕𝑚 𝐓𝑚 + 𝛶𝑚 𝐪𝑚+1 𝐞T𝑚

onde 𝐕𝑚 = (… , 𝐪𝑖 , … ), i= 1,...,m, é a matriz composta do vetor ortogonal qi, referido
como o vetor Lanczos. A matriz T é uma matriz simétrica tridiagonal (m×m) com os
principais elementos da diagonal δi, i=1,..,m e os elementos que estão fora da diagonal
𝛶𝑖 , i = 1,...,m, e o vetor 𝐞𝑚 = (0,0, … ,1)T é o vetor unitário com comprimento m. A Eq.
(2.27) também pode ser escrita na forma mais familiar da relação de recorrência
Lanczos, dada por:
(2.28)

𝐀𝐪𝑚 = 𝛶𝑚 𝐪𝑚+1 + 𝛿𝑚 𝐪𝑚 + 𝛶𝑚 𝐪𝑚−1

A natureza ortogonal do vetor de Lanczos, 𝐪T𝑖1 𝐪𝑗 = 𝛿𝑖,𝑗 (Eq. (2.28) (em que
2

𝛿𝑚 =

𝐪T𝑚 𝐀

𝛶𝑚 =

(𝐚T𝑚 𝐚𝑚 )2

e onde 𝐚𝑚 = 𝐀𝐪𝑚 − 𝛿𝑚 𝐪𝑚 − 𝛶𝑚−1 𝐪𝑚−1 e 𝐪𝑚 , mostra

que é possível na Eq. (2.28) computar o próximo membro da sequência 𝐪𝑚+1 . Se s0 é
uma estimativa inicial de partida para a solução de As = h, o primeiro membro da
sequência do vetor Lanczos é 𝐪1 = (𝐀𝐬0 − 𝐡)/|𝐬0 − 𝐡| e o próximo membro será
𝐪2 = (𝐀𝐪1 − 𝛿1 𝐪1 )/𝛶1 .
Durante o IS4DVAR, a Eq. (2.23) mostra que 𝐀𝐪𝑚 = ℋ𝐪𝑚 = ∇𝐽(𝐪𝑚 ) −
∇𝐽(0). Então, o gradiente inicial da função custo/penalidade ∇𝐽(0) deve ser subtraído de
∇𝐽 durante cada inner-loop subsequente. Claramente cada inner-loop rende um membro
adicional da sequência do vetor de Lanczos, de modo que, depois de m inner-loops
temos m+1 vetores de Lanczos, e a solução estimada para As = h é dada por 𝐬𝑚 = 𝐬0 −
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1

−1 𝑇
𝐕𝑚 𝐓𝑚
𝐕𝑚 (𝐚𝐬0 − ℎ). Seguindo Tshimanga et al. (2008), 𝐼(𝐬𝑚 ) = 𝐼(𝐬0 ) + 2 (𝐚𝐬0 −

ℎ)𝑇 (𝐬𝑚 − 𝐬0 ) é a sequência de inner-loops que procedem até I e/ou 𝜕𝐼 ⁄𝜕𝐬 alcançarem
valores aceitavelmente pequenos.

2.4.4. Modelagem das covariâncias dos erros
O método do ROMS para as matrizes de covariância de erros de modelagem
segue a abordagem de operador de difusão de Weaver e Courtier (2001).
As matrizes de covariância dos erros, Bx, Bf, Bb e Q, mostradas na Eq. (2.22)
são uma declaração sobre as hipóteses anteriores sobre os campos de background, e
também servem para regularizar a estimativa resultante pelo espalhamento da influência
das observações e campos de background no espaço.
A especificação e modelagem das covariâncias de erro do background
apresenta um dos maiores desafios em 4DVAR. No ROMS, cada matriz de covariância
de erro do background é fatorada segundo Derber e Rosati (1989) e Weaver e Courtier
(2001), de acordo com:
𝐁 = 𝐊 𝑏 𝚺𝐂𝚺 𝑇 𝐊 𝑇𝑏

(2.29)

onde Kb descreve os componentes em equilíbrio de erros do background.
Especificamente, o incremento do vetor estado mostrado na Eq. (2.19) é decomposto
como 𝛿𝐱 = 𝛿𝐱 𝐵 + 𝛿𝐱 𝑈 = 𝐊 𝐵 𝛿𝐱 𝑈 , onde os índices B e U denotam os componentes em
equilíbrio e em desequilíbrio, respectivamente (DERBER e BOUTTIER, 1999). O
pressuposto subjacente é que as variáveis de estado de uma circulação ‘equilibrada’ (por
exemplo, fluxo geostrófico) serão mutuamente correlacionadas, enquanto que para a
circulação residual ‘em desequilíbrio’, espera-se que, em grande parte, sejam não
correlacionadas. A validade dessa observação dependerá da natureza do regime de
circulação em questão, mas a experiência mostra que é uma aproximação útil para fins
práticos (MOORE et al., 2011). O operador de equilíbrio Kb na Eq. (2.29) está, por
conseguinte, definido de modo que os componentes em desequilíbrio 𝛿𝐱 𝑈 são
mutuamente não correlacionados, quando a matriz de correlação C da componente em
desequilíbrio dos erros observada na Eq. (2.29) é bloco diagonal, univariada, com
desvio padrão dado pela matriz diagonal Σ.
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Na meso e larga escala do oceano, os balanços dinâmicos dominantes para os
incrementos da condição inicial da circulação, 𝛿𝐱(𝑡0 ) = 𝐱(𝑡0 ) − 𝐱 𝑏 (𝑡0 ), são o
equilíbrio geostrófico e balanço hidrostático, enquanto as propriedades de característica
das massas de água fornecem correlações úteis entre T e S (WEAVER et al., 2005).
Essa informação pode ser utilizada para construir os operadores informativos de
equilíbrio Kb para a matriz de covariância de erro da condição inicial de background Bx.
Na Eq. (2.19), requisitos de equilíbrio semelhantes podem ser impostos aos incrementos
𝛿𝐛(𝑡) = 𝐛(𝑡) − 𝐛𝑏 (𝑡), descrito por Bb, em limites abertos já que as condições de
contorno abertas são geralmente derivadas de outro modelo de cálculo em um modelo
de domínio maior.
Forçantes de superfície são geralmente derivadas dos modelos de previsão
atmosférica operacionais em que as estimativas do erro de análise podem estar
disponíveis, e essa informação pode ser útil para caracterizar as estatísticas de erro dos
incrementos das forçantes de superfície, 𝛿𝐟(𝑡) = 𝐟(𝑡) − 𝐟 𝑏 (𝑡), descrito por Bf. Da
mesma forma, os ‘contrapesos’ dinâmicos dominantes nas camadas limites oceânicas e
atmosféricas, geralmente estáveis, que controlam os fluxos de impulso de calor, e de
água doce através da interface ‘ar-mar’, também podem ser utilizadas como processo do
modelo de background (estimativa inicial ou prior) para o componente Kb de Bf.

2.4.4.1. Correlações de erro do background, C
A ação de uma matriz de correlação C em um vetor x pode ser expressa como a
solução de uma equação de difusão (EGBERT et al., 1994; WEAVER e COURTIER
2001; BENNETT, 2002). Especificamente, considerando a equação de difusão
bidimensional para uma quantidade escalar θ:
(2.30)

𝜕𝜃⁄𝜕τ = 𝐾∇2 𝜃

onde K é um coeficiente de difusão espacialmente invariante e, ∇2 representa o operador
de Laplace em coordenadas cartesianas. Se a Eq. (2.30) é discretizada na malha do
modelo, e os valores dos pontos da malha dispostos como um vetor θ, as soluções da
Eq. (2.30) ao longo do intervalo 𝜏 = [0, 𝜏𝑑 ] podem ser representadas como 4𝜋𝐾𝜏 =
1

(4𝜋𝐾𝜏)2 𝐂𝜃(0), em que a matriz de correlação C está associada com um tempo
invariante, isotrópico, homogêneo em uma função de correlação de Gauss, com uma
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escala de comprimento de correlação quadrada 𝐿2 = 2𝐾𝜏𝑑 . As condições iniciais θ(0)
são o domínio em que a matriz de correlação funciona, apropriadamente dimensionada,
para preservar as propriedades de uma função de correlação. Generalizações da solução
da Eq. (2.30) sobre uma esfera, são consideradas por Weaver e Courtier (2001), que
mostram que 𝐿2 ≈ 2𝐾𝜏𝑑 ainda mantém boa aproximação.
Em três dimensões, é usual fatorar a matriz de correlação de modo que 𝐂 =
Cℎ C𝑣 , assumindo que as matrizes de correlação horizontal (Ch) e vertical (Cv) são
separáveis. Isso geralmente é feito por conveniência computacional, embora não há
provas contundentes que sugerem que as correlações do oceano real são separáveis
(BENNETT, 2002). No entanto, Cv pode ser modelada da mesma forma que Ch para
resolver uma equação de difusão unidimensional. No caso das condições de contorno
abertas para o ROMS, a correlação horizontal da matriz de covariância de erros do
background Bb é substituído por uma correlação 1D ao longo do limite. Se a
dependência do tempo das matrizes de correlação na Eq. (2.22) é tratada como
separável das correlações espaciais, esta pode ser modelada como um processo de autoregressão (BENNETT, 2002). Correlações tempo-dependentes ainda não fazem parte do
ROMS 4DVAR padrão.
Nas Eqs. (2.22) e (2.23) para a função custo 𝐽 sugere-se que as matrizes de
covariância inversa sejam requeridas. No entanto, na prática, isso geralmente não é o
caso e no espaço do vetor de controle a necessidade de inverter D é contrafeita por uma
transformação da variável (pré-condicionante de primeiro nível).
A aplicação prática na Eq. (2.30) possui dependência direta com a malha do
cálculo. Uma vez que o espaçamento da malha do modelo, geralmente, não é uniforme
em relação à horizontal e vertical, é necessário considerar as variações nas dimensões
das células da malha ao modelar Ch e Cv, a fim de preservar as propriedades de uma
função de correlação. Na prática, Ch e Cv são ainda fatorados seguindo Weaver e
Courtier (2001), de modo que:
1

1

1

1

𝐂ℎ = Λ ℎ 𝐋2ℎ 𝐖ℎ−1 (𝐋2ℎ )𝑇 Λ ℎ = 𝐂ℎ2 (𝐂ℎ2 )𝑇
1

1

1

(2.31)

1

(2.32)

𝐂𝑣 = Λ 𝑣 𝐋2𝑣 𝐖𝑣−1 (𝐋2𝑣 )𝑇 Λ 𝑣 = 𝐂𝑣2 (𝐂𝑣2 )𝑇
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onde, W é uma matriz diagonal com os elementos correspondentes às áreas do domínio
da malha, no caso de Wh e espessuras dos níveis no caso de Wv; L representa a ação da
matriz obtida através da resolução de qualquer equação de difusão 1D (por Lv) ou 2D
(por Lh) e, Λ é uma matriz diagonal de coeficientes de normalização necessários para
garantir que o escopo de Ch e Cv são ± 1. Uma fatoração de raiz quadrada é utilizada na
Eq. (2.31) e Eq. (2.132) para garantir que Ch e Cv permaneçam simétricas na presença
de erros de arredondamento inevitáveis que ocorrem durante cada operação, e as raízes
quadradas são alcançadas por meio da integração da Eq. (2.30) ao longo do intervalo
𝜏

𝜏 = [0, 2𝑑 ].
A parte mais onerosa da modelagem da covariância é a avaliação do fator de
normalização Λ. No entanto, como os comprimentos de correlação horizontal e vertical
não mudam de um ciclo de assimilação para o próximo, no IS4DVAR somente é
necessário o cálculo de Λ uma vez.

2.4.5. Pré-condicionamento
As formas primal e dual de 4DVAR são equivalentes à minimização de uma
1

função da forma 𝐼(𝐬) = 2 𝐬𝑇 𝐀𝐬 − 𝐬𝑇 𝐡 + 𝐜. Para I4DVAR (forma primal), I é a função
custo (penalidade) (Eq.2.23). A é uma matriz definida simétrica e positiva, com
autovetores ortogonais que representam instruções linearmente independentes no espaço
definido por A. Em ambos, espaço de controle ou espaço de observação, I(s) representa
uma parábola com uma razão de aspecto determinado pelos autovalores de A. Se os
autovalores são amplamente separados, então I(s) será caracterizada por uma parábola
que é íngreme em algumas direções, e levemente inclinada em outras. Nesta situação, A
é considerada como sendo mal condicionada, e o algoritmo de gradiente conjugado irá
provavelmente convergir rapidamente nas direções associadas com maiores autovalores
de A, e lentamente nas outras direções, especialmente se os maiores e os menores
autovalores diferirem por muitas ordens de magnitude.
Se A é uma matriz (N×N), então o algoritmo do gradiente conjugado é
garantido com a aritmética exata de convergir para o mínimo de I em pelo menos N
iterações (GOLUB e van LOAN, 1989). O objetivo do pré-condicionamento é conseguir
a convergência de iterações ≪N, o qual pode ser facilitado por uma transformação em
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uma nova matriz XTA que dá a mesma solução mínima de I, mas agrupando valores e
um número menor de condição (isto é, a razão entre o maior e os menores autovalores
de XTA). Neste caso, a razão da proporção da superfície em parábola é muito
semelhante em muitos ou em todos os sentidos. O pré-condicionamento da matriz X
(simétrica e positiva definida), pode ser fatorado como X = UUT, onde U é normalmente
referido como o pré-condicionante de raiz quadrada. Identificar o mínimo de I(s)
corresponde a resolver o sistema linear As = h, por isso, ao se definir a mudança de
variáveis s =Uŝ, o sistema pré-condicionado pode ser escrito como UTAUŝ =UTh
(GOLUB e van LOAN, 1989; BENZI, 2002; TSHIMANGA, 2007; TSHIMANGA et
al., 2008).
No 4DVAR, pode-se aplicar dois pré-condicionamentos, sendo de primeiro e
segundo nível, para minimizar I(s). No caso de I4SDVAR, 𝐼(𝐬) = 𝐽(𝛿𝐱) e é dada pela
Eq. (2.23), e A é a matriz Hessiana, ℋ, de 𝐽. O primeiro nível de pré-condicionamento é
sempre aplicado, enquanto o segundo nível é controlado pelo usuário.
O pré-condicionamento de primeiro nível é uma transformação da variável 𝐯 =
1

𝐃2 (𝛿𝐱 𝑈 ) através da matriz de covariância do erro do background (LORENC, 2003),
onde 𝛿𝐱 𝑈 são os componentes em desequilíbrio do incremento (WEAVER et al., 2005),
os quais são assumidos como mutuamente não correlacionados. Com esta
transformação, todas as variáveis transformadas estão na mesma ordem, e o v-espaço
𝟏

𝟏

Hessiano torna-se ℋ𝑣 = (𝐈 + 𝐃𝟐 𝐑−1 𝐆𝐃𝟐 ). Claramente, o limite inferior para
autovalores de ℋ𝑣 é 1, se o número de observações Nobs é pequeno em comparação com
a dimensão de ℋ𝑣 (o caso mais usual em aplicações oceanográficas), os autovalores vão
𝟏

ser agrupados em torno de 1, e o pré-condicionante de primeiro nível 𝐔 = 𝐃−𝟐 possui a
qualidade desejada. Em geral, é necessário avaliar a ação de ambos U e U-1 em um
vetor. No entanto, como mostrado por Courtier et al. (1994), se δx=v = 0 é selecionado
como a estimativa inicial para cada outer-loop do IS4DVAR é necessário apenas a ação
𝟏

de 𝐔 −𝟏 = 𝐃𝟐 sobre o vetor de estado.
A convergência do algoritmo de gradiente conjugado com o mínimo de I(s)
pode ser acelerado por um pré-condicionamento de segundo nível aplicado à v. Dois
pré-condicionadores de segundo nível estão disponíveis no ROMS: o primeiro é
baseado em estimativas dos autovetores de A e segue Fisher e Courtier (1995), e o
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segundo baseia-se nos vetores A de Ritz em paralelo com Tshimanga et al. (2008).
Tshimanga (2007) refere-se a essas abordagens, como o pré-condicionamento
“espectral” e pré-condicionamento de “Ritz”, respectivamente.
Tshimanga et al. (2008) demonstram que o pré-condicionamento de Ritz é
menos restritivo e mais complacente do que o pré-condicionamento espectral, porque,
mesmo usando vetores de Ritz relativamente inexatos, como medido por 𝜖𝑖 , pode levar
a uma redução significativa no número inner-loops necessários para reduzir I(s) para um
dado nível.

2.4.6. Ferramentas de pós-processamento para o 4DVAR
Uma série de métodos estão disponíveis para o pós-processamento da saída do
4DVAR no ROMS. Esses incluem estimativas da análise (posterior) da variância de
erro, funções ortogonais empíricas (EOFs, Empirical Functions) da matriz de
covariância do erro posterior e os adjuntos de todo o sistema 4D-PSAS e R4DVAR
para calcular o impacto de observações sobre a sistema de análise preditiva, bem como
a sensibilidade às variações nas observações. Estas ferramentas não são o enfoque
principal desta tese, portanto podem ser consultadas em maiores detalhes nos trabalhos
de Langland e Baker (2004), Zhu e Gelaro (2008), Daescu (2008) e Moore et al. (2011).
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3. MODELOS BAYESIANOS HIERÁRQUICOS
3.1.1. Introdução aos Modelos Bayesianos Hierárquicos (BHM)
Métodos utilizando abordagem Bayesiana são atrativos devido à sua
capacidade de incorporar formalmente informação prévia sobre os modelos e
parâmetros (PARSLOW et al., 2013). Um dos primeiros trabalhos a considerar o uso de
métodos Bayesianos para ciências atmosféricas foi desenvolvido por Epstein (1962),
enquanto os trabalhos de Lorenc (1986) e Tarantola (1987) abordaram o uso da
perspectiva Bayesiana na assimilação de dados. Segundo Lorenc (1986), uma das
vantagens da assimilação sob a perspectiva Bayesiana é que esta fornece uma
metodologia comum que lida com muitas abordagens aparentemente dispares para o
assunto.
O surgimento da modelagem hierárquica de processos, idealizada por Berliner
(1996), apesar de ser uma modelagem fundamentalmente simples, pode ser considerada
um avanço, pois forneceu uma maneira consistente de probabilisticamente particionar as
incertezas em um sistema de dados complexos, processos e relações entre os parâmetros
(WIKLE et al., 2013). Esta abordagem coincidiu com o desenvolvimento e
popularização da Cadeia de Monte Carlo via Cadeia de Markov em Estatística
Bayesiana.
Os modelos Bayesianos hierárquicos (BHM, Bayesian Hierarchical Models)
oferecem um quadro particularmente atraente para a integração de modelos de
processos mecanicistas e observações. A ideia-chave é considerar um modelo do
conjunto de dados, processos e parâmetros como três componentes gerais relacionados
ao modelo, ou seja, os dados condicionados sobre o processo e os parâmetros, o
processo condicionando aos parâmetros e os parâmetros (WINKLE et al., 2013). Esta
perspectiva incentiva o modelador a pensar cuidadosamente e sistematicamente sobre as
aproximações e suposições envolvidas na formulação do modelo de processo, sobre o
processo de observação e as relações entre as variáveis de estado do modelo e das
observações e sobre a relação entre os parâmetros do modelo e o conhecimento prévio
independente. Pode-se pensar em BHM não apenas como uma integração de modelos e
dados, mas como uma integração profunda da modelagem mecanicista e estatística,
descrita por Berliner (2003) como ''modelagem física estatística''.
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O rápido crescimento das aplicações Bayesianas, nos últimos anos, em
assimilação de dados, pode ser observado em diversas áreas, em destaque para modelos
Bayesianos hierárquicos e sua utilização em modelagem oceânica. Berliner et al. (2000)
desenvolveram um modelo bayesiano hierárquico para a temperatura da superfície do
mar no Pacífico tropical, onde usa dinâmica qualitativa em espaço dimensional
reduzido. Wikle et al. (2001) utilizam um modelo bayesiano hierárquico para prever os
ventos de superfície tropicais, dadas observações de escaterômetro de satélite de alta
resolução e campos de análise de baixa resolução. Berliner et al. (2003) usam a
abordagem hierárquica Bayesiana para modelos acoplados da atmosfera e do oceano.
Milliff et al. (2011) desenvolvem e analisam, respectivamente, a resposta preditiva do
oceano para distribuições de vetores de ventos superficiais no Mediterrâneo. Dobricic et
al. (2014) assimilaram dados oceânicos no Mediterrâneo utilizando a decomposição por
BHM das matrizes de covariância de erro de background.
Além das áreas destacadas acima, diversos trabalhos foram desenvolvidos no
aclopamento físico-biológico e/ou ecologia. Entre eles, podem ser citados: dinâmica
populacional e dispersão de organismos (CALDER et al., 2003; WIKLE, 2003;
CLARK e BJORNSTAAD, 2004; CLARK e GELFAND, 2006; BARBER e
GELFAND, 2007; HOOTEN et al., 2007) e para ecologia plantar e fluxos de superfície
terrestre (OGLE et al., 2004; SACKS et al., 2006; XU et al., 2006; ZOBITZ et al.,
2007; 2008). Uma área de interesse diz respeito às alterações climáticas. Alguns
exemplos notáveis de trabalhos desenvolvidos na área incluem Tebaldi et al. (2005),
Furrer et al. (2007), Tebaldi e Sansó (2009), Aldrin et al. (2012) e Satterthwaite et al.
(2012).
Antes de entrar em detalhes sobre a aplicação de BHMs na estimativa de
covariância de erros do background, é necessário apresentar uma visão geral sobre a
perspectiva Bayesiana, com conceitos e formulações, desde inferência Bayesiana até
modelos hierárquicos, baseado nos trabalhos de Wikle e Berliner (2007) e Bonazzi
(2008). Por fim, será apresentada a formulação de BHMs para a matriz de covariância
de erros do background e sua estruturação para aplicar ao ROMS IS4DVAR baseado
nos trabalhos de Milliff et al. (2011), Pinardi et al. (2011) e Dobricic et al. (2014).
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3.1.2. Inferência Bayesiana
A inferência Bayesiana consiste em três etapas distintas:
- Primeira fase: etapa onde é realizada a formulação de "um modelo de
probabilidade total". Isto é simplesmente a distribuição de probabilidade conjunta de
todos os componentes observáveis e não observáveis de interesse (por exemplo, dados,
processos e parâmetros).
- Segunda fase: neste processo é encontrada a distribuição condicional das
quantidades não observáveis de interesse dado os dados observados. Isto é conseguido
pela aplicação do Teorema de Bayes, embora, em muitos casos, não existir uma solução
analítica para este passo.
- Terceira fase: avalia-se a adequação do modelo e sua capacidade de
caracterizar adequadamente os processos de interesse.
Basicamente, a inferência Bayesiana consiste na identificação do modelo de
probabilidade máxima (WIKLE e BERLINER, 2007), que consiste na probabilidade
conjunta de todos os componentes observáveis e não-observáveis de interesse. Portanto,
a estimação deve adquirir todas as informações disponíveis sobre um determinado
evento, como as medições disponíveis, conhecimento sobre o processo dinâmico e a
estimativa dos parâmetros não observáveis que entram na definição das leis físicas. O
objetivo é obter a melhor compreensão possível dos componentes não observáveis,
através do uso da informação que é dada pelas observações, ou seja, resolver um
problema inverso. Para tanto, é necessário escrever a probabilidade condicional das
variáveis aleatórias desconhecidas, dada as observações. A solução teórica é dada pela
Regra de Bayes, através de métodos de aproximação. Por fim, a avaliação do modelo,
através da verificação das suposições iniciais. Uma revisão da análise Bayesiana, com
particular atenção para os problemas de assimilação de dados, pode ser encontrada em
Wikle e Berliner (2007).
Por convenção, uma variável aleatória será denotada por letra maiúscula,
enquanto quantidades fixas e observadas por letra minúscula. A densidade de
probabilidade usando p() e letras minúsculas para os argumentos. Quantidades em
negrito referem-se a matriz ou vetor. Letras gregas denotam os parâmetros. A descrição
abaixo é baseada no trabalho de Wikle e Berliner (2007).
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Se Y representa os dados e X são algumas quantidades aleatórias não
observáveis, então o modelo de probabilidade total é dada pela probabilidade conjunta
p(x, y). É sempre possível quebrar uma distribuição conjunta em seus componentes:
𝑝(𝐱, 𝐲) = 𝑝(𝐱|𝐲)𝑝(𝐲) = 𝑝(𝐲|𝑥)𝑝(𝐱)
onde usa-se a notação p(x|y) para definir a distribuição condicional de X dado Y. A
Regra de Bayes segue simplesmente:

𝑝(𝐱|𝐲) =

𝑝(𝐲|𝐱)𝑝(𝐱)

(3.1)

𝑝(𝐲)

Os componentes da Eq. (3.1) são geralmente referidos com a mesma
nomenclatura para as diferentes finalidades em diferentes trabalhos. Sendo:
- Distribuição a priori: a distribuição p(x) resume a compreensão científica da
variável aleatória X antes de adicionar informações através dos dados. A especificação
desta distribuição é subjetiva. Pode-se usar dados do passado ou um conjunto de leis
físicas, ou mesmo uma mistura deste dois. Este é o passo fundamental, ou seja, é a
concepção de um modelo bayesiano. As escolhas tomadas aqui são susceptíveis à
propagarem por todo o modelo.
- Modelo de dados: a quantificação da natureza aleatória do dado Y e seu
relacionamento com X é modelado como a distribuição de probabilidade p(y|x); na
literatura essa distribuição leva o nome de função de verossimilhança p(x|y) quando são
considerados os dados fixos para um X aleatório, que é o caso da estimativa de máxima
verossimilhança; aqui a fase de dados é pensada como a distribuição da observação
imperfeita Y em torno do verdadeiro valor (não observável) (WIKLE e BERLINER,
2007).
- Distribuição marginal: a distribuição 𝑝(𝐲) = ∫ 𝑝(𝐱|𝐲)𝑝(𝑦)𝑑𝐱 entra no
denominador da Regra de Bayes da Eq. (3.1) e pode ser pensada como uma
"normalização constante". Essa forma de distribuição é geralmente desconhecida, uma
vez que pode ser calculada analiticamente para um número limitado de casos.
- Distribuição posterior: p(x|y) é a distribuição atualizada de X tendo
observado Y.
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Para simplificar, pode-se usar, como exemplo, a estimativa do valor da
temperatura em um determinado local do oceano em determinado momento (WIKLE e
BERLINER, 2007). A variável aleatória é escalar e denotada por X. A distribuição
climatológica X~ N(μ, τ2) constitui o conhecimento prévio, em que μ é a temperatura
média climatológica e τ2 é a variação da distribuição. Então, supondo que foi coletada
uma série de n observações independentes, mas ruidosas, Y = {Y1,Y2,...,Yn}. Cada
observação pode ser descrita por uma distribuição normal Yi|X = x ~ N(x, σ2). O estágio
de dados com todas as observações é:
𝑛

𝑝(𝑦|𝑥) = ∏
𝑖=1

1
√2𝜋𝜎 2

𝑛
2

exp{−1/2(𝒴𝑖 − 𝑥) /𝜎

2}

∝ exp{−1/2 ∑(𝒴𝑖 − 𝑥)2 /𝜎 2 }
𝑖=1

Aplicando Regra de Bayes da Eq. (3.2), a distribuição posterior é escrita como:
𝑝(𝑦|𝑥) ∝ exp{−1/2[∑𝑛𝑖=1(𝒴𝑖 − 𝑥)2 /𝜎 2 + (𝑥 − μ)2 /τ2 ]}

(3.2)

A distribuição posterior é dada pelo produto da distribuição de Gauss. A
resolução dos quadrados na Eq. (3.3) é:
𝑝(𝑦|𝑥) ∝ exp{−1/2[𝑥 2 (𝑛/𝜎 2 + 1/τ2 − 2𝑥(∑𝑛𝑖=1 𝒴𝑖 /𝜎 2 + μ/τ2 ]}

(3.3)

onde todos os termos que não contêm x são ignorados. A distribuição de probabilidade
expressa na Eq. (3.4) ainda é normal e pode ser escrita como:
𝑛

1 −1

𝑋|𝑦 ~𝑁 ((𝜎2 + τ2 )

𝒴

μ

𝑛

μ −1

(∑𝑛𝑖=1 𝜎2𝑖 + τ2 ) , (𝜎2 + τ2 ) )

(3.4)

A expectativa e a variância da distribuição normal na Eq. (3.4) podem ser
reorganizadas da seguinte forma:
𝐸(𝑋|𝑦) = 𝜇 + 𝐾(𝒴̅ − 𝜇)
𝑣𝑎𝑟(𝑋|𝑦) = (1 − 𝐾)τ2
𝐾 = 𝑛τ2 (σ2 − 𝑛τ2 )−1
onde o termo K foi introduzido, e é referido como "ganho". A estimativa posterior do
valor de temperatura é obtida como a média ponderada do modelo prior e os dados,
onde os pesos são inversamente proporcionais às variações das distribuições de entrada.
A segunda consideração diz respeito ao fato de que apenas as estatísticas 𝒴̅ introduzem
a definição da expectativa e variância de X|y. Isto significa que a estatística do 𝑇(𝒴) =
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𝒴̅ é suficiente para descrever a distribuição posterior e o conhecimento dos dados Y sem
adicionar qualquer informação.

3.1.3. Técnicas de Monte Carlo
Para a maioria das aplicações práticas não é possível encontrar uma solução
analítica baseada na inferência Bayesiana. Na verdade, muitos problemas surgem em
grandes espaços dimensionais. Dadas algumas variáveis X ∈ ℝm e dados Y ∈ ℝc
desconhecidos pode haver alguns problemas de integração na inferência Bayesiana
(ANDRIEU et al., 2003) como:
- Normalização. Para calcular a distribuição posterior de X dado Y, deve-se
resolver:
(3.5)

𝑝(𝑦) = ∫ℝ𝑚 𝑝(𝐱|𝐲)𝑝(𝐲)𝑑𝐱

- Expectativa. O cálculo do resumo das estatísticas de uma distribuição é
obtido como:
(3.6)

𝐸𝑝(x) (𝑓(𝐱)) = ∫ℝ𝑚 𝑓(𝐱)𝑝(𝐱|𝐲)𝑑𝐱

em que f(x) é uma função integrável de interesse em p(x|y). Um exemplo comum é a
média (f(x) = x) e da covariância (f(x) = xx’- Ep(x|y)(x) E’ p(x|y)(x)).
- Marginalização. Dada uma distribuição conjunta p(x, z) ∈ ℝm × ℝn a
distribuição marginal de X é dada por:
(3.7)

(𝑝(𝐱|𝐲)) = ∫ℝ𝑛 𝑝(𝐱, 𝐳, 𝐲)𝒅𝐱

Quando o cálculo analítico das integrais acima não é possível, pode-se tentar
aproximações analíticas, integração numérica ou simulações de Monte Carlo. O cálculo
numérico de integrais de alta dimensão é muito custoso e pode vir a ser de pouca
utilidade na aplicação prática. A aproximação de Monte Carlo pode ser vista como uma
aproximação intermediária.
A ideia básica por trás dos métodos de Monte Carlo é desenhar N amostras x1.
x2,...,xn a partir da distribuição de p(x). Em seguida, as amostras podem ser usadas para
descrever a distribuição alvo através de uma função de ponto de massa empírica:
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1

𝑝𝑁 (𝐱) = 𝑁 ∑𝑁
𝑖=1 𝛿x(𝑖) (𝐱)

(3.8)

onde 𝛿x(𝑖) é a função de massa delta de Dirac localizada em x(i). Como consequência, é
realizada uma aproximação da expectativa da forma:
(3.9)

𝐸𝑝(x) (𝑓(𝐱)) = ∫ℝ𝑚 𝑓(𝐱)𝑝(x)𝑑𝐱
pela seguinte estimativa:
1

𝐸𝑁 (𝑓(𝐱)) = 𝑁 ∑𝑁
𝑖=1 𝑓 (𝐱 (𝑖) )

(3.10)

A estimativa 𝐸𝑁 (𝑓(𝐱)) é imparcial e quase certamente irá convergir para
𝐸𝑝(x) (𝑓(𝐱)) pela lei forte dos grandes números (ROBERT e CASELLA, 2004). Em
muitas aplicações é inviável provar diretamente a partir da distribuição de probabilidade
e, possíveis soluções para este problema é o uso de Monte Carlo via Cadeias de Markov
(MCMC, Markov Chain Monte Carlo) e Importância de Amostragem de Monte Carlo.
O objetivo geral é o de produzir membros do conjunto que são representativos do
verdadeiro posterior da forma mais eficiente possível. A escolha do melhor método é
realizada baseada no problema em particular. Nesta tese, optou-se por enfatizar o uso de
MCMC, enquanto Importância de Amostragem é descrita nos trabalhos de Wikle e
Berliner (2007), Bonazzi (2008).

3.1.3.1. Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC)
Monte Carlo via Cadeias de Markov é um método para extrair a amostra x(i) a
partir da distribuição de probabilidade p(x), utilizando um mecanismo de cadeia de
Markov (ANDRIEU et al., 2003). É mais fácil descrever o método no espaço de estado
finito, ou seja, onde x(i) só pode tomar uma série s de valores discretos x(i) = { x (i), x
(i),...,

x

(i)}.

Diz-se que o processo estocástico x(i) é uma Cadeia de Markov se as

probabilidades de transição entre diferentes valores nos espaços de estado dependem
apenas do estado atual da variável estocástica, ou seja:
(3.11)

𝑝(𝐱 (𝑖) |𝐱 (𝑖−1) , … , 𝐱1 = 𝑇(𝐱 (𝑖) |x (𝑖−1) )

onde 𝑇(𝐱 (𝑖) |𝐱 (𝑖−1) ) é definida como a probabilidade de transição ou a kernel da Cadeia
de Markov. A cadeia é homogênea se o kernel permanece invariante para todo i e a
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soma da probabilidade de transição sobre todas amostras x(i) é igual a 1. Neste caso, a
evolução da variável aleatória depende apenas do estado atual e uma matriz de transição
fixa. Cada ponto de partida da cadeia irá convergir para a distribuição invariante p(x),
desde que o kernel é irredutível e aperiódico. A condição de irredutibilidade exige o
kernel de transição para explorar todos os estados possíveis da variável aleatória x. A
condição de aperiodicidade é requerida para que a cadeia não fique presa em ciclos. O
balanço detalhado proporciona uma condição suficiente, mas não é necessário, para
assegurar que um determinado p(x) é a distribuição invariante:
𝑝(𝐱 (𝑖) )𝑇(𝐱 (𝑖−1) |𝐱 𝑖 ) = 𝑝(𝐱 (𝑖−1) )𝑇(𝐱 (𝑖) |𝐱 (𝑖−1) )

(3.12)

Somando ambos os lados ao longo do 𝐱 (𝑖−1) , tem-se:
𝑥

𝑝(𝐱 (𝑖) ) = ∑𝑥𝑠(𝑖−1)=𝑥 (𝐱 (𝑖−1) )𝑇(𝐱 (𝑖) |𝐱 (𝑖−1) )

(3.13)

1

Em espaços contínuos a matriz de transição T torna-se um kernel K integrante:
𝑝(𝐱 (𝑖) ) = ∫ 𝑝(𝐱 (𝑖−1) )𝐾(𝐱 (𝑖) |𝐱 (𝑖−1) )𝑑𝐱 (𝑖−1)

(3.14)

Amostradores que utilizam Monte Carlo via Cadeias de Markov são cadeias de
Markov irredutíveis e aperiódicas que tem a meta de distribuição como distribuição
invariante. Descrição de alguns destes amostradores, como amostrador de MetropolisHasting e de Gibbs, podem ser revisados em Adrieu et al. (2003).

3.1.4. Modelos Bayesianos Hierárquicos (BHM)
Avanços computacionais relativamente recentes na estatística Bayesiana
levaram ao aumento da utilização de modelos hierárquicos para problemas complicados
(GELMAN et al., 2004). De uma perspectiva de assimilação de dados, tais modelos são
ideais para análise retrospectiva, onde há uma incerteza significativa no processo e
parâmetros que controlam o modelo. A ideia central do modelo hierárquico é baseada na
noção de condicionamento, e pela fatoração de uma distribuição conjunta complicada
em uma série de distribuições condicionais, que é mais capaz de utilizar o conhecimento
científico e caracterizar a incerteza.
Dada três variáveis aleatórias, a, b, c. Princípios básicos de probabilidade
sempre permitem fatorar a distribuição conjunta dessas variáveis como, por exemplo:
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p(a, b, c) = p(a|b, c) p(b|c) p(c). Este é geralmente o caso em que se pode definir estas
distribuições dos componentes (isto é, p(a|b, c), p(b|c), p(c)) mais facilmente do que a
distribuição em conjunto completa. Para a modelagem do ambiente, tal como foi
inicialmente descrito em Berliner (1996), é conveniente considerar uma fatoração de p
em três fases gerais (dados, processo, parâmetros). Estas fases são dadas por:
Fase 1. Modelo de dados: p(dados|processo, parâmetros)
Fase 2. Modelo de processo: p(processo|parâmetros)
Fase 3. Modelo de parâmetros: p(parâmetros)
Note-se que as duas primeiras fases nessa hierarquia geral são apenas os dois
primeiros estágios da formulação de estado do espaço utilizado na atualização
sequencial (distribuição de medição e distribuição da evolução do estado) (WIKLE e
BERLINER, 2007). A diferença é que aqui se considera que há parâmetros que devem
ser avaliados como variáveis aleatórias e. Portanto, há uma etapa de modelagem para
esses parâmetros. Em um contexto de modelagem, há interesse nas distribuições do
processo e dos parâmetros, quando fornecidos os dados. Em princípio, isto pode ser
obtido por uma Regra de Bayes:
𝑝(processo, parâmetros|dados) ∝ 𝑝(dados|processos, parâmentros)
𝑝(processos|parâmetros) 𝑝(parâmentros)

(3.15)

Wikle et al. (1998) fornecem uma visão geral deste quadro para uma
modelagem atmosférica e Berliner (2003) e Wikle (2003) para uma visão mais
ambiental. Aqui, os estágios serão apresentados para a utilização especifica para as
matrizes de covariância de erros do background nos itens subsequentes.
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4. BHMS PARA COVARIÂNCIAS DE ERRO DO BACKGROUND VERTICAL
4.1. Esquema de assimilação de dados e matriz de covariância de erro
Em resumo, o Item 2.4 contém todos os passos necessários para a execução do
I4DVAR, ou seja, é necessário especificar as covariâncias de erro do background para
as observações, condições iniciais, forçantes de superfície e condições de contorno
abertas. Além disso, escolhas devem ser feitas em relação ao número de inner-loops e
externos que serão usados para o modelo. Neste Item, há a proposta da substituição das
covariâncias de erro do background geradas pelo I4DVAR (correspondente à
configuração tradicional do esquema) por covariâncias construídas utilizando os
modelos Bayesianos hierárquicos (BHM), baseada nos trabalhos de Milliff et al. (2011),
Pinardi et al. (2011) e Dobricic et al. (2014). A princípio, somente será gerada
covariância com BHM para componentes verticais de covariância.
No I4DVAR tradicional os experimentos usam uma covariância de erro do
background estático prescrito no início de cada janela de assimilação. Esta matriz é
construída utilizando informação estatística inferida do estado de background, das
observações disponíveis e pelas dinâmicas do modelo.
A covariância de erro do background pode ser dividida em partes lentamente e
rapidamente variáveis. A parte que varia lentamente contém as covariâncias de erro
verticais de temperatura (T) e salinidade (S), pois acredita-se que os processos físicos
subjacentes a estas covariâncias verticais são tipicamente maiores do que o ciclo de
assimilação de dados. Estas covariâncias verticais são calculadas sazonalmente ou
mensalmente baseadas no desvio padrão e anomalias das variáveis utilizadas no
processo de assimilação de dados, e variam entre as regiões horizontais com diferentes
características dinâmicas. A parte com rápida evolução das covariâncias de erro são
consideradas apenas para erros relacionados ao nível do mar e as velocidades
horizontais (DOBRICIC e PINARDI, 2008).
O esquema I4DVAR calcula a análise buscando minimizar a função custo (J)
descrito na Eq. (2.19) e os incrementos δ𝐱(𝑡𝒊 ) = 𝐱(𝑡𝒊 ) − 𝐱 𝑏 (𝑡𝒊 ) podem ser considerados
a perturbação no espaço do modelo em torno do estado de background. O mapeamento
de perturbações em um espaço de controle pode ser escrita de forma genérica como:
(4.1)

δ𝐱 = 𝐕𝐯
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onde 𝐯 é a perturbação no espaço de controle e 𝐕 é o operador de mapeamento
representando a raiz quadrada da matriz de covariância de erro do background, ou seja:
(4.2)

𝐁 = 𝐕𝐕 T

Em Dobricic e Pinardi (2008) V é definida com uma sequência de operadores lineares:
(4.3)

𝐕 = 𝐕F 𝐕H 𝐕𝑡S

Na Eq. (24), 𝐕F representa uma sequência de operadores lineares que
descrevem a parte de filtragem e velocidade das covariâncias de erro do background e
𝐕H representa as covariâncias de erro horizontais das variáveis que são modeladas por
uma função de correlação Gaussiana dependendo da distância radial. O operador 𝐕𝑡S
representa as covariâncias de erros verticais na escala de tempo sazonal, 𝑡S . 𝐕𝑡S é
composto por verticais que correspondem às funções ortogonais empíricas (EOFs)
calculadas para cada estação para anomalias relativas à média sazonal de uma simulação
longa do modelo (DOBRICIC et al., 2007). A quantidade de verticais depende da
quantidade de anos utilizados.
Especificamente para o IS4DVAR, as matrizes de covariância de erro de
background são fatoradas seguindo a notação matemática disposta no Item 2.4.4, onde,
basicamente, a matriz B é formada pelos componentes em equilíbrio do erro (Kb), a
diagonal da matriz de desvio padrão (Σ) e a matriz de correlação da componente em
desequilíbrio dos erros (C). A matriz C é formada pela correlação horizontal (Ch) e
vertical (Cv) dos erros e são resolvidas através de uma equação de difusão. Na prática,
Cv são ainda fatorados seguindo Weaver e Courtier (2001), de modo que:
𝐂𝑣 =

1
2

1

Λ 𝑣 𝐋𝑣 𝐖𝑣−1 (𝐋2𝑣 )𝑇 Λ 𝑣

1
2

1
2

(4.4)

= 𝐂𝑣 (𝐂𝑣 )𝑇

onde, Wv é uma matriz diagonal com os elementos correspondentes às espessuras dos
níveis; Lv representa a ação da matriz obtida através da resolução de qualquer equação
de difusão 1D e, Λ é uma matriz diagonal de coeficientes de normalização necessários
para garantir que o escopo de Cv é ± 1. Uma fatoração de raiz quadrada é realizada para
garantir que Cv permaneça simétrica na presença de erros de arredondamento
inevitáveis que ocorrem durante cada operação, e as raízes quadradas são alcançadas
por meio da integração que pode ser observada na Eq. (2.30) ao longo do intervalo 𝜏 =
𝜏

[0, 2𝑑 ].
46

Durante o processo de construção das matrizes de covariância de erro de
background utilizando BHM, o componente de difusão 1D (Cv) será substituído pela
covariância derivada do BHM utilizando o procedimento abaixo destacado. É válido
ressaltar que os componentes em equilíbrio do erro (Kb) e a diagonal da matriz de
desvio padrão (Σ) serão mantidas como na versão original do IS4DVAR, assim como o
componente horizontal de C (Ch).

4.1.1.1. Modelagem da covariância vertical variável no tempo com BHM
A distribuição posterior surge de acordo com o Teorema de Bayes como a
convolução de distribuições de probabilidades para: (i) estágio de entrada de dados; (ii)
estágio de formulação do modelo de processo; e (iii) os parâmetros de cada um (dados e
processo). A inovação em particular nesta aplicação é a inclusão de informações dos
desajustes (misfits) como estágio de entrada de dados. Estes dados suportam uma maior
frequência temporal que é a meta para o modelo de covariância de erro vertical. Na
formulação abaixo disposta, somente serão consideradas duas variáveis para a
construção das matrizes, a salinidade (S) e a temperatura (T).
Os BHMs serão utilizados para substituir os 𝐕𝑡S na Eq. (4.4) com um operador
contendo escalas de tempo mais rápidas, da ordem de alguns dias. Onde:
(4.5)

𝐋𝑣𝑡 = 𝐕𝑡 𝐕𝑡T

sendo este o componente da matriz de covariância de erro vertical na Eq. (4.2), onde o
subscrito t representa a evolução temporal da escala de tempo mais curto e 𝐕𝑡 o
operador mais rápido na escala de tempo para ser construído com BHM.
Duas formas de dados de entrada serão utilizadas na BHM. A primeira são as
anomalias diárias em cada ponto do modelo, 𝐱(𝑡𝒊 ), do estado atual do modelo em
relação aos valores médios mensais dos anos modelados (2013-2014), indicado pela
barra superior com T:
𝐪(𝑡𝒊 ) = 𝐱(𝑡𝒊 ) − ̅̅̅̅̅̅
𝐱(𝑡𝒊 )T

(4.6)

O segundo são os desajustes definidos como as diferenças entre observações
𝐲(𝑡𝒊 ) e as estimativas de background com suas médias mensais novamente subtraída:
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T
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐝(𝑡𝒊 ) = 𝐲(𝑡𝒊 ) − 𝐻(𝐱(𝑡𝒊 )) − {𝐲(𝑡
𝒊 ) − 𝐻(𝐱(𝑡𝒊 ))}

(4.7)

onde H () é o operador de observação, que irá mapear os valores dos pontos do modelo
para os valores de observações. O vetor 𝐱(𝑡𝒊 ) contém os perfis verticais de T seguidas
pelos perfis verticais de S para cada ponto horizontal i, enquanto o vetor 𝐲(𝑡𝒊 ) contém
na mesma sequência perfis de T e S.

4.1.1.1.1.

BHM: Modelo de Dados

O estágio de dados do BHM incorpora a suposição de que as duas fontes de
dados, sigam distribuições gaussianas (normais) condicionadas sobre os verdadeiros
erros do background de T e S, representados pelo vetor 2n-dimensional 𝐞(𝑡), onde 2 é o
número de variáveis (T e S) e n é o número de níveis de profundidade:
(4.8)

𝐪(𝑡)|𝐞(𝑡)~ 𝑁(𝐇𝑞(𝑡) 𝐞 (𝑡), 𝚺𝑞(𝑡) )
e

(4.9)

𝐝(𝑡)|𝐞(𝑡)~ 𝑁(𝐇𝑑(𝑡) 𝐞 (𝑡), 𝚺𝑑(𝑡) )

onde 𝐇𝑞(𝑡) e 𝐇𝑑(𝑡) são matrizes 𝑚𝑞(𝒕) ×2𝑛 e 𝑚𝑑(𝒕) ×2𝑛 de incidências dimensionais
(zero/um) representando potenciais observações em falta no momento t; 𝑚𝑞(𝑡) e 𝑚𝑑(𝑡)
são o número de níveis para os quais há dados em tempo t para q e d, respectivamente,
e; 𝚺𝑞(𝑡) e 𝚺𝑑(𝑡) são associados às matrizes dimensionais de medição da covariância dos
erros 𝑚𝑞(𝑡) e 𝑚𝑑(𝑡) definidas como:
𝚺𝒊,𝒕

2
𝜎𝑖,𝑡𝑇
=(
0

0
2 )
𝜎𝑖,𝑡𝑆

(4.10)

para i = d, q. Agora resta especificar as distribuições prior para as componentes de
variância na fase de parâmetros (Item 4.1.1.1.3).

4.1.1.1.2.

BHM: Modelo de Processo

48

A fim de reduzir o custo computacional e filtrar o ruído computacional,
assume-se que a matriz de covariância de erros do background na Eq. (4.5) pode ser
representada em termos dimensionais sazonais 2n × p de funções verticais de estrutura
de erro, 𝐔𝑡𝑺 , e as amplitudes p-dimensionais mais rapidamente variantes estão
associadas a βt. O modelo de processo de erro BHM é então dado por:
𝐞𝒕 = 𝐔𝑡𝑆 𝜷𝑡 + 𝜼𝑡

(4.11)

𝜂𝑡 ~𝑁(0, 𝜏𝑡 𝐈)

onde τt é a variância do erro que acomoda a variabilidade de pequena escala e garante
que a matriz de erro de covariância implícita na Eq. (4.11) seja não-singular. Os
coeficientes de amplitude
𝜷𝑡 ≈ 𝑁(0, 𝚲𝑡 𝚪𝑡 𝚪𝑡T 𝚲𝑡 )

(4.12)

utilizam uma forma modificada para a decomposição de Cholesky da matriz de
covariância, onde 𝚲𝑡 é uma matriz diagonal com elementos proporcionais aos desvios
padrão da variável aleatória βt e 𝚪𝑡 é uma matriz triangular inferior, que está associada
com as correlações entre os elementos de βt (CHEN e DUNSON, 2003). A
implementação do modelo hierárquico é facilitada pelo reconhecimento de que se pode
escrever et equivalentemente como
𝐞𝑡 = 𝐔𝑡𝑆 𝚲𝑡 𝚪𝑡 𝐛𝑡 + 𝜼𝑡 , 𝜼𝑡 ~𝑁(0, 𝜏𝑡 𝐈)

(4.13)

o que sugere que pode ser escrito que a matriz de covariância Lvt = var (et) é variante no
tempo através da forma:
(4.14)

𝐋𝑣𝑡 = 𝐔𝑡𝑆 𝚲𝑡 𝚪𝑡 𝚪𝑡T 𝚲𝑡 𝐔𝑡𝑆 + 𝝉𝑡 𝐈

4.1.1.1.3. BHM: Modelos de Parâmetros
Para completar a formulação hierárquica, deve-se especificar as distribuições
para os parâmetros do modelo de processo Eq. (4.13). Em particular, serão
especificados os elementos da matriz diagonal 𝚲𝑡 e os elementos triangulares inferiores
de 𝚪𝑡 . Além disso, os dados do modelo de componentes de variância dadas na Eq. (4.14)
e a componente de variância aditiva variante no tempo na mesma equação são
assumidas como sendo distribuições prior gama inversa. A estimativa é então realizada
usando métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC). O MCMC para obter
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amostras a partir da distribuição ergódica correspondente à distribuição posterior de
todas as quantidades aleatórias no modelo (processo e parâmetros), dadas as
observações (ROBERT e CASELLA, 2004; CRESSIE e WIKLE, 2011). Nota-se que
será realizada a escolha do processo e das distribuições dos parâmetros para simplificar
a implementação do MCMC em que todos os parâmetros podem ser atualizados através
de passos de amostragem de Gibbs, com exceção dos parâmetros λt, que devem ser
amostrados usando um passo de Metropolis-Hastings. Basicamente os passos para os
cálculos e implementação das matrizes foram realizados como está disposto na Tabela 1.
Tabela 1 - Sumário da elaboração das matrizes de covariância de erro de background utilizando BHM.

Etapa 1: Utilizando o software Matlab.
Modelo dos Dados
i)

Busca dos valores de x no espaço de y utilizando um interpolador linear H;

ii)

Construção das matrizes d (desajuste entre modelo e observações) e q
(valores do modelo linear no espaço das observações) durante a fase de
modelagem de dados:
𝐝𝑡 |𝐞𝑡 ~ 𝑁(𝐇𝑑𝒕 𝐞𝑡 , 𝚺𝑑𝒕 ), t=1,..., T
𝐪𝑡 |𝐞𝑡 ~ 𝑁(𝐇𝑞𝑡 𝐞𝑡 , 𝚺𝑞𝑡 ), t=1,..., T

iii)

São computados os EOFs para q;

iv)

São computadas as anomalias sazonais dos dados de T e S;

Modelo de Processo
v)

São computados os parâmetros das equações 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14
assumindo:
𝐞𝑡 |𝚲𝑡 , 𝚪𝑡 𝐛𝑡 𝜏𝑡 ~𝑁(𝐔𝑡𝑆 𝚲𝑡 𝚪𝑡 𝐛𝑡 , 𝜏𝑡 𝐈), t=1,...,T

vi)

Aplicação da decomposição de Cholesky em 𝜷𝑡 ;

Modelo de Parâmetros
vii)

Especifica-se as distribuições de 𝚪𝑡 e 𝚲𝑡 ;

viii)

A componente de variância aditiva é disposta em função de distribuições
gama inversa utilizando MCMC;

ix)

Os parâmetros são atualizados através de passos de amostragem de Gibbs
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até o t total de iterações;
𝐛𝑡 ~𝑁(𝟎, 𝐈)
𝛾𝑡 (𝑖)|𝜎𝛾2 (𝑖)~𝑁{𝛾𝑡−1 (𝑖), 𝜎𝛾2 (𝑖)}, 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑔
x)

Os parâmetros λt são computados utilizando o passo Metropolis-Hastings
log{𝜆𝑡 (𝑖)}|𝜎𝜆2 (𝑖)~𝑁[log{𝜆𝑡 (𝑖)}, 𝜎𝜆2 (𝑖)], 𝑖 = 1, … , 𝑝

xi)

As matrizes finais são computadas ao final das iterações.

Etapa 2:
xii)

As matrizes computadas na Etapa 1 são dispostas em NETCDF para serem
lidas pelo ROMS, sendo compostas pelas autocovariância das variáveis e as
covariâncias cruzadas para cada passo de tempo de assimilação;

xiii)

Modificação do módulo adjunto do ROMS para, quando ativado o uso de
BHM para o 4DVAR, desativar as covariâncias verticais por difusão e
utilizar BHM;

xiv)

Executa-se uma convolução espacial do adjunto para a solução para
modelar as correlações de erro de background, C, use as matrizes de BHM.
Isso permite às informações observacionais espalhar espacialmente no
domínio da assimilação de dados 4DVAR;

xv)

Modificação da leitura dos parâmetros da covariância para ler os dados
para cada ciclo de assimilação, extraíndo estes do tempo adequado da
matriz 3D em NETCDF;

xvi)

Implementação de um estudo de caso para testar a eficiência das matrizes de
covariância do erro de background utilizando BHM.
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5. ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO PARA A CORRENTE DO BRASIL
5.1. Introdução
Neste Capítulo, serão apresentados os resultados prévios dos experimentos
desenvolvidos para o sistema de assimilação de dados utilizando o ROMS IS4DVAR na
região sudeste do Atlântico Sul, em destaque para a região da Bacia de Santos. Os
resultados apresentados abrangem os experimentos com e sem a modificação utilizando
os Modelos Bayesianos Hierárquicos (BHM) para construir as matrizes de covariância
do erro vertical de background do sistema.
A circulação no Atlântico Sul, com ênfase para a Bacia de Santos, é uma
circulação complexa, com variações ao longo da coluna d’água, podendo apresentar,
para o mesmo nível de profundidade, intensidades e sentidos diferentes, dependendo de
sua posição geográfica. Superficialmente, a circulação na região da Bacia de Santos é
dominada pela Corrente do Brasil (CB) que faz parte do giro Subtropical do Atlântico
Sul, formado a partir da bifurcação da corrente Equatorial Sul que ocorre entre 5°S e
10°S (PETERSON e STRAMMA, 1991). A CB fluí para sul-sudoeste transportando
basicamente AT (Água Tropical) e ACAS (Água Central do Atlântico Sul) e, em níveis
intermediários, ocorre o fluxo para norte-nordeste da Corrente de Contorno Oeste
Intermediária (CCI) transportando a AIA (Água Intermediária Antártica) (BOEBEL et
al., 1999). Este é o chamado sistema CB-CCI. Na maior parte da Bacia de Santos, o CB
ocupa os 500 primeiros metros da coluna d’agua e representa um forte componente
baroclínico da circulação (CAMPOS et al., 1995; SILVEIRA et al., 2004).
Uma característica importante oceanográfica na região da Bacia de Santos é a
formação do Vórtice Cabo Frio, uma estrutura ciclônica transiente com cerca de 100 km
de diâmetro frequentemente observada na parte norte da Bacia de Santos (CAMPOS et
al. 1995, 1996). Segundo tais autores, o vórtice ocorre devido à mudança na orientação
da costa brasileira que ocorre na região, o que faz que parte da CB se desprenda e flua
em direção a águas mais profundas, aumentando assim a potencialidade de formação de
vórtices e meandramentos. Estas peculiaridades relacionadas à intensa atividade de
mesoescala aumentam a complexidade da circulação local e representam um desafio
para uma previsão oceânica acurada.
Essa região, nos últimos anos, tornou-se uma área de grande interesse
econômico, principalmente devido às atividades ligadas a exploração e produção de
52

petróleo e gás nas reservas de hidrocarbonetos localizadas nas camadas pré-sal. Apesar
de ser uma área de extrema importância econômica e abranger diversos estados
brasileiros, a região ainda possui uma lacuna de medições oceanográficas, fundamentais
para uma melhor compreensão da hidrodinâmica e características oceanográficas
intrinsicas na região, como por exemplo, o desenvolvimento de vórtices e meandros.
Neste contexto, estudos sistemáticos visando o desenvolvimento de sistemas de
observação do oceano que utilizam um esquema de assimilação de dados
oceanográficos eficiente podem ser considerados estratégias interessantes por associar
modelos hidrodinâmicos com um banco de dados observacionais.
Destaca-se, nesse âmbito, o trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar
do Projeto Azul na Bacia de Santos, trabalho que pode ser considerado o primeiro
esforço contundente em assimilação de dados utilizando o esquema ROMS 4DVAR no
Brasil (FRAGOSO et al., 2016). Entre os resultados do Projeto Azul, mostrou-se a
eficiência do sistema de assimilação 4DVAR para retratar feições oceânicas complexas
atuantes na região. Considerando os avanços obtidos através dos resultados do Projeto
Azul, neste trabalho foi implementado o mesmo esquema assimilativo com ajustes nos
parâmetros do 4DVAR, bem como foi ampliado o conjunto de dados utilizados para o
processo assimilativo (ver Item 5.3.1). Em um segundo momento, realizou-se a
modificação deste modelo utilizando os BHMs, substituindo o processo de formação
das matrizes de covariâncias de erro do background verticais padrão do 4DVAR pelas
matrizes decompostas desenvolvidas com os BHMs.

5.2. Área de Estudo
A área de estudo (Figura 2) utilizada para este trabalho está localizada
próxima à Cabo Frio (23ºS; 42ºW), no estado do Rio de Janeiro, com limites de 23,5º e
24,6ºS e 41,9º e 42,4ºW. Nesta região, frequentemente há áreas de águas mais frias, com
temperatura da superfície do mar (TSM ou SST - Sea Surface Temperature) mais baixa
encontrada próximo à costa a oeste de Cabo Frio (IKEDA et al., 1974; RODRIGUES e
LORENZZETTI, 2001).
Ao norte de Cabo Frio a linha de costa tem direção NE-SW, com a plataforma
continental seguindo a mesma direção com aproximadamente 700 km de comprimento,
70 a 100 km de largura e 80 a 100 m de profundidade na quebra de plataforma. Ao sul
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de Cabo Frio, a orientação da linha de costa e das isóbatas mudam para a E-W, com
uma plataforma de 400 km de comprimento, 70 a 150 km de largura e 140 a 180 m de
profundidade (AMOR, 2004). A porção mais estreita da plataforma está localizada em
frente à Cabo Frio, com uma extensão de 50 km (GODOI, 2005) e topografia de fundo
em geral suave, com as isóbatas acompanhando paralelamente a linha de costa.

Figura 2 - Área de estudo localizada ao largo de Cabo Frio (RJ) com destaque (quadrado) para a área
modelada e transecto de Maricá (transecto).

Na região são encontradas três diferentes massas de água: a Água Costeira
(AC) localizada na plataforma continental, caracterizada pelas altas temperaturas e
baixa salinidade. A Água Tropical (AT), localizada na parte superficial da coluna de
água, com temperaturas acima de 20°C e a Água Central do Atlântico Sul (ACAS),
localizada na parte mais profunda da coluna d’água e caracterizada pela temperatura
abaixo de 20 °C. Quando ocorre a ressurgência costeira, a ACAS pode aflorar, causando
queda da SST de até 10°C (AMOR, 2004).
Segundo Castro (1996), a circulação oceânica na plataforma continental,
principalmente na plataforma interna, dessa região é forçada principalmente pelo vento.
Na região há predominância de vento de NE (durante o verão) devido à presença da
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ASAS (Alta Subtropical do Atlântico Sul). Esse padrão se altera com a passagem de
frentes frias (geralmente entre 5 a 10 dias). A frequência dessas passagens é maior
durante o inverno que no verão (CASTRO, 1996).

5.2.1. Caracterização da Área de Estudo
Apesar da descrição física da dinâmica do ambiente não ser o enfoque principal
desta tese, faz-se necessário uma breve descrição das principais características do
Atlântico Sul, em especial a região de estudo, para uma melhor compreensão dos
processos que serão modelados neste estudo de caso. As principais características
abordadas aqui são:
- Estratificação vertical e massas de água;
- Circulação oceânica;
- Características da Corrente do Brasil;
- Vórtices e meandros;
- Circulação Atmosférica.

5.2.1.1. Massas de água e Circulação
Massas de água podem ser descritas como corpos de água definidos por valores
característicos de temperatura e salinidade (T-S), que ocupam camadas específicas da
coluna d’água e que apresentam um histórico de formação em comum.
Entre os primeiros trabalhos importantes que descreveram a estrutura
termohalina e realizaram a classificação das principais massas de água no Atlântico Sul,
podem ser citados Deacon (1937) e Sverdrup et al. (1942). A partir de compilações
desses trabalhos, juntamente com os trabalhos de Emilson (1961), Peterson e Stramma
(1991), Stramma e England (1999) e Silveira et al. (2000), responsáveis pela descrição
dos principais sistemas de correntes e de estratificação vertical das massas de água da
região (Figura 3), pode-se definir que, até os primeiros três quilômetros de
profundidade, são encontradas as seguintes massas d’água:
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- Água Costeira (AC): possui águas com salinidade abaixo de 33 devido à
influência que sofre do aporte de águas provenientes do continente.
- A Água Tropical (AT): a AT foi descrita por Emilson (1961) como parte da
massa de água quente e salina que ocupa a superfície do Atlântico Sul Tropical que flui
ao largo da região leste/sudeste da costa brasileira, em direção ao sul, transportada pela
Corrente do Brasil (CB), misturando-se com a AC de temperaturas mais frias.
- A Água Central do Atlântico Sul (ACAS): situada abaixo da AT, é uma massa
d’água que flui na região da picnoclina e possui temperaturas entre 6 ºC e 20 ºC e
salinidades entre 34,5 e 36 (MIRANDA, 1985). A sua formação ocorre na zona de
confluência da CB e da Corrente das Malvinas (CM). Sverdrup et al. (1942)
mencionaram que a ACAS é formada por afundamento das águas na região da
Convergência Subtropical, e subsequente espalhamento ao longo da superfície de
densidade adequada a seu ajustamento hidrostático. A ACAS entra como parte do Giro
Subtropical, circula com as Correntes do Atlântico Sul e Benguela, e atinge a costa da
América do Sul transportada pela Corrente Sul Equatorial. Ao sul do Cabo de São Tomé
(22ºS), como há bifurcação nas correntes superficiais, parte da ACAS flui para o norte,
rumo ao equador, enquanto outra porção, próximo à costa, fui para o sul (SILVEIRA et
al., 2000).
- A Água Intermediária Antártica (AIA): está localizada logo abaixo da ACAS
e apresenta valores de temperatura entre 3 ºC e 6 ºC e de salinidade entre 34,2 e 34,5.
Enquanto apresenta-se como uma corrente de contorno oeste bem definida, a AIA
move-se na direção do equador ao norte de 25ºS, fluindo para o sul em 28ºS (MULLER
et al., 1998 apud CIRANO et al., 2006). Stramma e England (1999) centram o eixo da
bifurcação da AIA ao sul de 25ºS. Esta bifurcação ocorre próximo à latitude de Santos,
mas com o eixo da divergência ocorrendo praticamente paralelo ao talude.
- Água Profunda do Atlântico Norte (APAN): Encontra-se abaixo da AIA e
apresenta valores de temperatura entre 3 ºC e 4 ºC e de salinidade entre 34,6 e 35,0. É
formada no Atlântico Norte na região da junção das Correntes da Groelândia e
Labrador, sendo por isso mais densa que a AIA, devido à maior salinidade da região de
formação. Apresenta-se fluindo para sul ao longo do contorno oeste até 32ºS, onde parte
da corrente retorna ao equador (REID, 1989).
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Figura 3 - À esquerda: Diagrama T-S espalhado mostrando a distribuição de água segundo o OCCAM
(Ocean Circulation and Climate Advanced Modelling Project) e para quatro pontos distintos de latitude
ao longo da costa brasileira (modificado de CIRANO et al., 2006). À direita: Esquema das correntes de
contorno oeste e massas d’água ao largo da costa sudeste brasileira, extraído de Soutelino (2008),
segundo os resultados de Stramma e England (1999). Em vermelho e azul claro a CB (Corrente do Brasil)
transportando AT (Água Tropical) e ACAS (Água Central do Atlântico Sul). Em azul a CCI (Corrente de
Contorno Intermediária) transportando AIA (Água Intermediária do Atlântico) e em cinza a CCP
(Corrente de Contorno Profunda) transportando a APAN (Água Profunda do Atlântico Norte).

A circulação oceânica da região sudeste está sob a influência do Giro
Subtropical do Atlântico Sul, que faz parte da circulação de grande escala do oceano
global (PETERSON e STRAMMA, 1991). É uma circulação complexa, com variações
ao longo da coluna d’água, podendo apresentar, para o mesmo nível de profundidade,
intensidades e sentidos diferentes, dependendo de sua posição geográfica, porém, o
sistema de corrente em camadas é basicamente a água quente e salina da AT somada à
ACAS, fluindo para o sul sobre a AIA que está escoando para o norte ao longo da costa
leste da América do Sul. Abaixo da AIA está a APAN fluindo para o sul (Figura 3).
Apesar desta formulação da estrutura de circulação, alguns trabalhos como Buscaglia
(1971), Reid et al (1977) e Piola e Gordon (1989) sugerem que a AIA flui para o norte
desde a sua zona de formação nas regiões subpolares até a zona de Convergência
Subtropical (Confluência da CB e CM ≈ 38ºS), onde ela deixa o contorno oeste e circula
ao redor da bacia em sentido anti-horário como parte do giro Subtropical, onde próximo
à 22ºS, junto à costa do Brasil, o escoamento da AIA bifurcar-se-ia com um ramo
dirigindo-se para o norte e outro para o sul. Müller et al (1998), confirmam, através de
dados de fundeio do World Ocean Circulation Experiment (WOCE), que o padrão de
bifurcação do escoamento da AIA citado acima, ocorre dentro da Bacia de Santos.
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5.2.1.2. Características da Corrente do Brasil
A Corrente do Brasil (CB) é a corrente de contorno oeste associada ao Giro
Subtropical do Atlântico Sul (Figura 4), com sua origem próxima à 10ºS, região onde a
Corrente Sul Equatorial (CSE) bifurca formando também a Corrente Norte do Brasil
(CNB) (STRAMMA, 1991; SILVEIRA et al., 1994). A CB flui para o sul, contornando
o continente americano até a Convergência Subtropical (33-38°S), onde flui para leste
ao se encontrar com a Corrente das Malvinas se separando da costa.
Segundo Mano (2007), há um consenso entre os autores que descreveram a
CB, que esta é composta pela AT e ACAS, entre a profundidade de 450 e 750 m.
Juntamente com a Corrente de Contorno Intermediária (CCI) e a Corrente de Contorno
Profunda (CCP) compõem o sistema de correntes de contorno oeste que ocupa
aproximadamente 3000 m da coluna d’água. A CCI está localizada logo abaixo da CB e
flui para norte. Abaixo da CCI está a CCP que flui novamente para sul (SILVEIRA,
2007).

Figura 4 - Representação esquemática da circulação superficial (até 100 m) de larga escala do Oceano
Atlântico Sul, com destaque para o Giro Subtropical do Atlântico Sul. Modificada de Petterson e
Stramma (1991).
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Próximo à Cabo Frio, em 23°S, Signorini (1978) capturou uma CB meandrante
em sua análise de topografia dinâmica. Na radial normal à Cabo Frio, estimou o
transporte relativo à profundidade de 600 m como sendo de 9,4 Sv, contido em dois
ramos, com um pico de velocidade geostrófica de superfície da ordem de 0,55 ms -1.
Mais de 50% do transporte está concentrado em profundidades menores que 200 m.
Miranda e Castro (1979) também detectaram um padrão meandrante na CB em suas
observações hidrográficas na região adjacente à Cabo Frio (23°S), ao longo de duas
seções meridionais, sendo a principal característica da circulação geostrófica a
ocorrência de movimentos para oeste (no lado oceânico das seções) e leste (próximo a
quebra da plataforma), com velocidades máximas de até 0,49 ms-1 e 0,12 ms-1,
respectivamente.
As observações ao largo de Cabo Frio com o perfilador PEGASUS (EVANS e
SIGNORINI, 1985), revelaram valores da ordem de 6 Sv para o fluxo acima da AIA. As
velocidades na direção sudoeste atingem mais de 0,50 ms-1. As medições diretas de
velocidade confirmam as geostróficas, dando indicações de uma CB rasa. A inversão de
velocidade se dá em 400 m, onde aparece o fluxo para nordeste devido a AIA. Campos
et al. (1995) utilizaram dados hidrográficos com alta resolução horizontal e estimaram o
transporte de CB em 7,5 Sv (8,8 Sv) relativamente ao nível de 750 db (900 db). Os
autores indicaram que a CB na Bacia de Santos se estende em média até 750 m, o limite
estimado por eles entre ACAS e AIA.
As análises dos dados correntométricos dos fundeios do WOCE feitas por
Müller et al. (1998), entre 20°S e 28°S, confirmam estimativas pretéritas que a CB se
torna mais profunda e com maior transporte em direção ao sul. A CB tem profundidade
em torno de 200 m no fundeio ao largo de Cabo Frio e com velocidades médias da
ordem de 0,15 ms-1. Em 28°S, nas proximidades do Cabo de Santa Marta Grande, sua
profundidade ultrapassa os 670 m e velocidade média em torno de 0,50 cms-1, com
transporte aproximado de 16 Sv.
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5.2.1.3. Meandros e vórtices da Corrente do Brasil
Apesar de ser considerada uma corrente com capacidade de transporte inferior
às demais correntes de contorno oeste, a Corrente do Brasil possui diversos vórtices e
meandros (CALADO, 2001; CALADO, 2006). A alta ocorrência de meandros e
vórtices, segundo Campos (1995) é devido à mudança de orientação da costa e ao
gradiente da topografia de fundo (ao norte de Cabo Frio, estreita e abrupta e extensa e
suave na Bacia de Santos). Por argumentos de conservação de vorticidade, espera-se
que a CB meandre ciclonicamente e se comporte como uma onda de Rossby topográfica
dentro da Bacia de Santos.
O trabalho de Mascarenhas et al. (1971) realizou a primeira descrição do
meandramento da CB e dos vórtices associados, em destaque para a região sudeste,
descrevendo a presença de estruturas vorticais, tanto ciclônicas como anticiclônicas, na
região ao largo de Cabo Frio, a partir de mapas de topografia dinâmica. Feições como
vórtices representam um desafio para a previsão, devido ao acréscimo de variabilidade
espaço-temporal na circulação local. Alguns trabalhos descreveram os vórtices,
principalmente na região Sudeste. Signorini (1978) através de análises de dados
hidrográficos observou um vórtice anticiclônico entre o Cabo de São Tomé e a Baía da
Guanabara. Esta formação, com cerca de 100 km de raio, localizava-se em água
profunda (> 1000 m) com extensão vertical de aproximadamente 500 m.
Para a Bacia de Santos é observada a formação de pares vorticais menores que
os observados em Cabo Frio, tanto ciclônicos quanto anticiclônicos, em lados opostos
ao eixo da corrente (FERNANDES, 2001). Estas estruturas se desprendem no eixo
principal da CB (GARFIELD, 1990; CAMPOS et al., 1995). Segundo Silveira et al.
(2000), os eventos que ocorrem dentro da Bacia de Santos e ao norte da mesma estão
relacionados à propagação dos meandros ao norte da Bacia (VELHOTE, 1998).
Segundo Campos et al. (1995), quando há a formação de estruturas vorticais
ciclônicas, há indução de ressurgência de quebra de plataforma, fenômeno responsável
pelo afloramento da ACAS próximo da plataforma da Bacia de Santos, implicando um
aumento na produtividade local, devido ao aumento de disponibilidade de nutrientes na
plataforma. A atuação destas estruturas na ressurgência se dá devido a seu núcleo de
água fria continuamente renovada que se propaga para sudoeste, essa renovação ocorre
por causa da ressurgência de água na parte dianteira do meandro e subsidência na parte
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traseira e essa água ressurgida é transportada para as regiões mais rasas na circulação
horária (CAMPOS et al., 2000).
Vórtices associados à CB também são observados na região da Cadeia VitóriaTrindade (SCHMID et al., 1995). Segundo Schmid et al., (1995) este vórtice é ciclônico
e ocorre cerca de 100 km do litoral de Vitória, evento observado durante uma campanha
de verão em 1991. O centro nas latitudes de 20,5º S e longitude de 39º W possui núcleo
frio e menos salino em comparação às águas adjacentes. O Vórtice de Vitória foi
também detectado por Gaeta et al. (1999) em campanha realizada no outono de 1995.
Os autores encontraram um vórtice ciclônico de 50 km de diâmetro, com núcleo frio,
centrado na latitude de 20,3º S e longitude de 38,9º W. Os trabalhos supracitados foram
conduzidos em diferentes anos e em épocas distintas o que sugere que o vórtice é uma
feição permanente ou semi-permanente.

5.2.1.4. Circulação atmosférica
A circulação oceânica da região Sudeste, possui o vento como um dos
principais forçantes (CASTRO, 1996). Na região de Cabo Frio, a ocorrência de ventos
de sudoeste acontece principalmente durante a passagem de frentes frias pela região,
quando a direção do vento muda em sentido anti-horário e o vento tem direção de
origem sudoeste por aproximadamente 1 dia após a passagem da frente fria (AMOR,
2004).
O giro subtropical anticiclônico presente no Atlântico Sul em médias latitudes
(Alta Subtropical) é responsável pelo transporte atmosférico proveniente de sudestenordeste junto à costa situada entre 15 e 25ºS, fazendo que os ventos de sudoestenoroeste sejam levados para latitudes de 35 e 40ºS (SILVA, 1997). A posição e a
profundidade da Alta Subtropical do Atlântico Sul apresentam oscilações sazonais,
afetando diretamente a intensidade e a direção da tensão de cisalhamento do vento sobre
a plataforma continental (CASTRO e MIRANDA, 1998).
Os sistemas frontais que incidem na região representam a perturbação
meteorológica em escala sinótica mais importante sobre a plataforma, sendo que a partir
de Cabo Frio, o fluxo sinótico parece sofrer uma inflexão na sua direção (FRAGOSO,
1999). Segundo Silva (1997), o atrito entre o vento e o continente causa um desvio no
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fluxo básico a oeste de Cabo Frio, principalmente devido à mudança na linha de costa a
partir deste ponto. Portanto, o fluxo atmosférico tende a sofrer uma rotação no sentido
horário (ciclônica) acompanhando a linha de costa.
Durante o verão, os ventos predominantes são de leste-nordeste sobre a região
costeira situada entre 15 e 35°S, enquanto no inverno, por outro lado, a banda de ventos
proveniente de leste-nordeste, associada à Alta Subtropical, fica confinada entre as
latitudes de 20 e 25°S, sendo a plataforma continental localizada ao sul de 25°S forçada
por ventos predominantes oriundos de oeste-sudoeste (SANTOS, 2009).
A maior parte do tempo esses sistemas têm sua gênese associada às ondas
baroclínicas presentes na circulação atmosférica predominante de oeste existentes no
Oceano Pacífico entre 50-60°S. A partir desta origem, as perturbações se deslocam para
leste, alcançando os Andes e interagindo com a circulação atmosférica existente sobre a
América do Sul. Como consequência, estes sistemas adquirem quantidade de
movimento que os impulsiona em direção ao equador, apresentando deslocamento
preferencial de sudoeste para nordeste ao longo da costa leste do Brasil.
Frequentemente, os sistemas frontais são observados propagando-se ao longo da costa
entre 40 e 20°S, embora possam atingir latitudes menores, especialmente durante o
inverno (KOUSKY, 1979). Entre 20 e 34°S, a ocorrência de sistemas frontais varia ao
longo do ano entre 3 e 6 por mês, resultando em escalas de tempo entre 5 e 10 dias, com
tendência de aumento durante o inverno (CASTRO, 1996).

5.3. Metodologia
5.3.1. Conjunto de Dados
Neste estudo de caso foram assimilados dados de altura (SSH ou ASM, Sea
Surface Height) e temperatura (SST ou TSM, Sea Surface Temperature) da superfície
do mar e dados hidrográficos de temperatura (T) e salinidade (S). Por nomenclatura
serão utilizadas as siglas SSH e SST. A Figura 5 apresenta a disponibilidade espacial
dos dados.
- SSH (altura da superfície do mar): São dados provenientes do AVISO
(Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data) do Centre
National d'Etudes Spatiales (CNES). Os dados de SSH são compostos pela Média
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Dinâmica Topografica diária com resolução de 0,3 graus, mascarados entre a costa e a
isóbata de 200 metros.
- SST (temperatura da superfície do mar): os dados de SST utilizados são
provenientes do POES (Polar Operational Environmental Satellites), reunidos pelo
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) possuem cobertura global diária
e resolução de 0,1 graus.
- Dados in situ consistem de dados hidrográficos (perfis T e S) provenientes do
EN3 (INGLEBY e HUDDLESTON, 2007) e do Projeto Azul. Os perfis de T e S
provenientes do Projeto Azul consistem de dados obtidos a partir de perfiladores e
seagliders.

Figura 5 – Perfis de temperatura (esquerda acima) e salinidade (direita acima) e, altura (SSH) (esquerda
abaixo) e temperatura (SST) da superfície do mar (direita abaixo) disponível para a área de estudo
durante o período utilizado para a assimilação de dados (2013).
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Um total de 2.464.401 observações foram utilizadas durante o processo
assimilativo, dentre estas, 1.386.840 são provenientes de SSH, 982.084 de SST e 50.372
e 45.105 de perfis de S e T, respectivamente (Tabela 2 e Figura 6). Para serem
utilizadas durante o processo assimilativo, as observações foram primariamente tratadas
para coincidir com a configuração do modelo utilizado. OS dados de SSH estavam
disponíveis em todos os dias do período utilizado para a assimilação (364 dias, entre 01
de março de 2013 e 01 de março de 2014), enquanto os dados de SST, perfil de S e T
estiveram presentes em 297, 362 e 362 dias, respectivamente.

Tabela 2 – Observações assimiladas durante o período de estudo separadas por ciclos assimilativos (52
ciclos) e variáveis assimiladas. Cada ciclo corresponde ao período de 7 dias, totalizando 364 dias
assimilados.
Ciclo

SSH

SST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670

22983
17006
10614
11786
20958
12894
15787
17836
25725
27996
23460
15646
17021
20607
24419
19733
8925
20628
22303
23456
17742
23680
27104
23971
16273
24503
21922
19674
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SALINIDADE
(EN3/AZUL)
402/199
229/1230
422/1049
358/1048
140/542
290/526
429/577
250/415
259/594
474/594
297/553
415/538
173/496
397/672
327/274
136/575
226/611
318/495
157/532
252/565
393/525
215/533
211/499
135/583
198/156
282/525
112/558
202/536

TEMPERATURA
(EN3/AZUL)
432/172
271/1259
464/1145
1816/1358
140/540
324/599
468/692
294/492
294/590
494/664
339/609
414/577
216/547
439/690
347/329
178/630
274/685
358/558
186/502
280/597
429/578
256/622
231/532
176/627
211/156
323/571
155/662
246/531

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
TOTAL

26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
26670
1386840

27447
15185
12875
14291
18617
17250
2338
14410
15544
22132
6575
15132
14234
10435
7782
17125
18377
27797
17357
28019
28339
30082
21103
24986
982084

362/682
191/510
168/588
307/544
203/472
353/648
127/588
279/559
311/595
106/619
190/518
0/495
0/601
0/653
0/470
0/497
545/1244
0/501
0/463
0/588
297/1210
283/1260
492/1365
300/1222
12213/32892

383/685
233/600
168/620
309/531
203/529
396/710
155/635
321/521
352/597
146/653
217/547
0/528
0/629
0/720
0/517
0/489
573/1281
0/503
1/542
0/615
342/1258
337/1447
531/1393
324/1262
15046/35326

Figura 6 – Disponibilidade de dados ao longo dos ciclos de assimilação, totalizando 52, para perfis de
temperatura (T) e salinidade (S) (eixo lado direito) e altura (SSH) e temperatura (SST) da superfície do
mar (eixo lado esquerdo) durante o período de 01 março de 2013 à 01 de março de 2014.

Para reduzir a redundância dos dados, é necessário realizar um préprocessamento nos dados que serão utilizados durante o processo assimilativo. Para
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tanto, todas as observações pertencentes à mesma variável e localizadas na mesma
célula da grade do modelo, que possuíam uma janela temporal inferior à 6h foram
combinadas para formar "super observações".
Os elementos da matriz de covariância do erro de observação (R) são tratados
como não correlacionados no tempo e espaço (MOORE et al., 2011b) e são derivados
de várias fontes de erros tais como erro de instrumento, deturpação associada aos
processos não resolvidos ou ausentes na física do modelo, erros de interpolação e erro
de representatividade. Erros de observação devem representar a extensão a que o
sistema AD pode lidar com os dados (ZHANG et al., 2010). Os erros associados com a
física e resolução do modelo são extremamente difíceis de serem quantificados,
principalmente quando a região de estudo ainda é pouco conhecida e com poucos
valores de referência publicados (FRAGOSO et al., 2016). Portanto, neste caso a
especificação dos erros de observação é uma tarefa complexa, subjetiva e está sujeita à
sensibilidade e experiência do usuário.
Na literatura, os valores mais comumente utilizados de erro de observação para
SSH, SST e T in situ são 2 cm, 0,4 °C e 0,1 °C, respectivamente. Os mesmos valores
foram adotados neste trabalho. Para salinidade, este valor é mais variável em um
intervalo entre 0,002 e 0,4 (BROQUET et al., 2009a, b; ZHANG et al, 2010;
BROQUET et al, 2011; ARANGO et al, 2011; MOORE et al,2012; JANEKOVIĆ et al,
2013; CHEN et al, 2014) e neste trabalho foi adotado o valor de 0,05, baseando-se no
trabalho de Fragoso et. al. (2016), desenvolvido para a mesma área.

5.3.2. Domínio do Modelo
O modelo oceânico utilizado para a região da Bacia de Santos possui uma
grade numérica com 306 x 181 células, localizada entre as latitudes 30 º e 15ºS e
longitudes 50º e 25ºW, totalizando uma grade com resolução de 1/12º. O modelo utiliza
a batimetria do ETOPO1 e foi configurado para a obtenção dos parâmetros
climatológicos da região de interesse.
As condições iniciais e as condições de contorno foram obtidas a partir dos
resultados do modelo global da análise MyOcean (Global Ocean 1/12° Physics Analysis
66

and Forecast updated Daily), começando em 1 de janeiro de 2013 (até março de 2014).
O modelo possui três condições de contorno aberta em seu domínio: nos limites norte,
sul e leste, enquanto ao oeste é delimitado pela costa brasileira. Foram utilizados os
campos de SSH, temperatura, salinidade e velocidades horizontais.
O modelo é configurado para conservar o volume com uma condição de
superfície livre (CHAPMAN, 1985), uma condição para momentum 2D (FLATHER,
1976) e a condição de contorno de radiação com nudging para o momentum 3D e
marcadores (MARCHESIELLO et al., 2001). As condições de contorno verticais foram
obtidas através dos resultados da Reanálise 2 do NCEP (National Center for
Environmental Prediction Reanalysis 2), de onde foram obtidos os campos de
velocidade do vento, pressão na superfície, temperatura do ar, umidade específica,
precipitação e radiação de ondas longas e curtas (KANAMITSU et al., 2002).
Dentre as principais configurações utilizadas para a obtenção dos resultados
estão: a ativação dos termos advectivos e de Coriolis na equação do movimento, o uso
da equação do estado não-linear, o fechamento turbulento Mellor-Yamada e a função de
estabilidade Kantha-Clayson. Também foram calculados os fluxos de massa (bulk
fluxes) e os fluxos de calor.

5.3.3. Esquema IS4DVAR para a Bacia de Santos
O sistema 4DVAR incremental sujeito à restrição forte (IS4DVAR) foi
executado sequencialmente a partir de 1 de março de 2013 até 1 de março de 2014
usando uma janela de assimilação (ciclo) de 7 dias com ajustes nas condições iniciais,
nas condições de contorno e forçantes de superfície - compreendendo um total de 52
ciclos. Para cada janela de assimilação (exceto para a primeira janela onde a condição
inicial é dada pelo MyOcean), a condição de background inicial xb é derivada de
circulação posterior estimada xa no final da janela anterior. Forçantes de superfícies de
background (fb) são provenientes dos dados atmosféricos do NCEP-R2 e as condições
de contorno de background (bb) são fornecidas pelo MyOcean. Os incrementos de
forçantes superficiais e condições de contorno, δf(t) e δb(t), foram computados
diariamente e interpolados a cada passo de tempo do modelo.
No IS4DVAR, uma definição adequada da matriz de covariância de erro de
background (D) é necessária para x(t0), f (t) e b(t), e pode ser considerado um ponto
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crítico no sistema desde que esta é responsável pela determinação de como a
informação observacional é propagada para as variáveis não-observacionais. No
IS4DVAR padrão a matriz D é expressa como uma matriz bloco diagonal fatorizada
pela matriz diagonal de desvios padrão, uma matriz de correlação univariada e um
operador de balanço dinâmico multivariado, Σ, Z e Kb, respectivamente.
A matriz de correlação univariada Z é modelada como uma solução da equação
de difusão de pseudo-calor, onde a escala de comprimento de correlação é
aproximadamente a escala natural de correlação da variável relacionada. Se os
comprimentos de correlação são grandes, a influência de cada observação será
espalhada sobre uma grande distância e se as regiões de influência de cada dado
significativamente sobrepõem uns aos outros isto reduzirá a independência de todas as
observações, por outro lado, se os comprimentos de correlação de Z são pequenos, a
independência das observações aumentará (MOORE et al 2011a, b). Através da análise
de semi-variograma (descreve a covariância dos dados em função da distância entre as
observações e o modelo não linear) e do conhecimento do sistema, escolheu-se a escala
de comprimento de correlação horizontal de 100 km para altura da superfície do mar,
temperatura e salinidade e forçantes de superfície, enquanto a escala de 60 km foi
escolhida para momentum. Na vertical, a escala de correlação de 100 m foi escolhida
para todas as variáveis.
Os desvios padrão da matriz Σ foram os desvios de erro mensal tanto para as
condições iniciais quanto para as condições de contorno e foram calculados sem a
utilização de assimilação de dados (utilizando o modelo não-linear ou modelo Livre) e
refletem a suposição de que as correções para as variáveis de controle não devem
exceder a magnitude da variabilidade típica.
Os números de outer e inner loops utilizados para a assimilação foram
definidos utilizando a mesma configuração de Fragoso et. al (2016) que assimilaram na
mesma região, com 2 outer loops cada um com 10 inner loops. Esta escolha foi
resultante de um trade-off entre o custo computacional e o nível de convergência
alcançado pelo algoritmo de minimização.

5.3.4. Cálculo das matrizes de covariância do erro de background com BHM
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A formulação matemática dos BHMs para construir as matrizes de covariância
do erro de background em sua forma geral pode ser consultada nos Capítulos 3 e 4. Os
modelos Bayesianos hierárquicos (BHM) são baseados na inferência Bayesiana e o seu
processo consiste em três etapas distintas. Na primeira é realizada a formulação de um
modelo de probabilidade total, ou seja, é realizada a probabilidade conjunta de todos os
componentes observáveis e não observáveis (por exemplo, dados, processos e
parâmetros). Em uma segunda etapa é encontrada a distribuição condicional das
variáveis do modelo dadas as variáveis do conjunto de observações. E, na última etapa,
avalia-se a adequação do modelo e sua capacidade de caracterizar os processos de
interesse.
Para a substituição das matrizes do erro de background vertical intrínsecas do
IS4DVAR foram somente utilizadas as covariâncias dos erros de background verticais
dos perfis de salinidade (S) e temperatura (T). Os vetores do estágio de dados, qit
(valores estimados de T e S do modelo não-linear no ponto i) e dit (observações de Te S
no ponto i menos valores estimados pelo modelo no ponto i) contém os valores diários
extraídos do conjunto de dados do modelo não-linear e das observações para o período
entre 1 de março de 2013 e 1 de março de 2014 (Figura 7 para Salinidade (S) e Figura
8 para Temperatura (T)). As figuras mostram as duas entradas de dados e também as
anomalias de suas médias mensais.
É evidente tanto para S quanto para T que a variação da anomalia diária do
modelo (matriz q) em relação à sua média mensal é inferior nos primeiros 400 metros
da coluna d’água, e nestas mesmas profundidades apresenta um comportamento mais
homogêneo. Para profundidades superiores há uma oscilação maior entre curtos
períodos de tempo, com a presença de máximos positivos (valor diário maior que a
média mensal) e negativos (valor diário menor que a média mensal). Já para a diferença
entre as observações e o modelo (matriz d), S apresenta valores de diferença positiva e
negativa com um comportamento mais episódico, com uma variância na escala de dias,
mais acentuada durante o inverno, mas não apresentando um padrão marcado entre as
diferentes profundidades. Para T, o modelo superestimou os valores (valores maiores
que o valor observado) em profundidade acima de 250-300 metros principalmente,
chegando a valores de anomalia maiores que 8 ºC no verão.
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Figura 7 – Média diária e anomalia de modelo (acima) e diferença entre o modelo e as observações
(abaixo) para a Salinidade (S) entre 01 março de 2013 e 01 de março de 2014. Linha tracejada vertical
corresponde à mudança da estação do ano.
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Figura 8 - Anomalias de modelo (acima) e diferença entre o modelo e as observações (abaixo) para a
Temperatura (T) entre 01 março de 2013 e 01 de março de 2014. Linha tracejada vertical corresponde a
mudança de estação do ano.

Para a aplicação das matrizes q e d no sistema de assimilação de dados
IS4DVAR para a Bacia de Santos, primeiramente foram computados 20 EOFs
(Empirical Orthogonal Functions) sazonais (chamados de UTS) para o conjunto de
dados de qit desde a superfície até 1000 metros de profundidade. Esta profundidade
corresponde à 24 níveis do modelo e. Portanto, o vetor de entrada de dados tem uma
dimensão de 48 níveis, com 24 níveis de T e 24 de S. Baseado na divisão dos ciclos de
assimilação determinados para este estudo (janelas de 7 dias totalizando 52 ciclos), a
cada 7 dias foram realizados os cálculos descritos no Capítulo 3.
A covariância do erro de background para a parametrização padrão do
IS4DVAR somente é calculada no espaço, ou seja, somente são consideradas as
influências das observações no espaço e não no tempo. Portanto, no IS4DVAR somente
é computada uma matriz de covariância para o tempo integrado (uma matriz para o total
de tempo assimilado), enquanto com o uso de BHM é possível resolver a variabilidade
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das covariâncias em escalas de tempo de dias (uma matriz para cada janela de tempo ou
tempos do modelo, totalizando 52 matrizes distintas).

5.3.5. Experimentos realizados e estruturação dos resultados
Para a comparação entre a performance dos resultados, serão considerados três
experimentos distintos. O primeiro experimento será denominado como ‘Livre’. O
experimento Livre corresponde ao modelo oceânico executado sem assimilação de
dados utilizando o ROMS. O segundo experimento será chamado de IS4DVAR e
corresponde às melhores estimativas do modelo com a assimilação de dados utilizando
ROMS 4DVAR padrão incremental com restrição forte (IS4DVAR). O terceiro
experimento é o BHM IS4DVAR que corresponde às melhores estimativas do modelo
com a assimilação de dados utilizando o ROMS 4DVAR incremental com restrição
forte (IS4DVAR) e utilizando a modificação aplicada para as matrizes de covariância do
background do modelo utilizando os BHMs.
Para uma comparação mais refinada entre os resultados dos experimentos, os
resultados espaciais serão analisados em escalas temporais diferenciadas (Figura 9)
com o mesmo domínio espacial (domínio total do modelo). Primeiramente, serão
analisados os resultados para todo o período de modelagem integrado (média global dos
52 ciclos). Em um segundo momento os resultados serão divididos nas quatro estações
do ano e os resultados referentes à cada estação serão analisados em comparação aos
demais experimentos. Por fim, serão analisados os resultados para o mês de maio
(correspondente aos ciclos ou janelas de assimilação 10,11,12 e 13) e separadamente os
resultados para 14 de maio de 2013. Segundo Fragoso et al. (2016) em maio de 2013 foi
detectado por derivadores, localizados na região de estudos, a formação do vórtice de
Cabo Frio, evento este considerado o mais persistente durante o período analisado.
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Figura 9 – Modelo esquemático das análises espaciais para o período assimilado.

5.3.6. Métricas de erro
Nesta seção, apresentam-se várias análises de erro para avaliar e comparar o
ajuste dos resultados dos experimentos com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR) e
modelo sem assimilação (Livre) aos dados observacionais. As métricas utilizadas foram:
a diferença real entre o valor observacional 𝑦𝑖𝑜 e o estimado 𝑦𝑖𝑚 ; viés do erro (εb) (Eq.
5.1); a raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE, Root Mean Square Error) (Eq.
5.2); e a correlação entre o modelo e os dados (MDC, Model Data Correlation) (Eq.
5.4):
ε𝑏 =

1 𝑛
∑ (𝑦 𝑚
𝑛 𝑖=1 𝑖

− 𝑦𝑖𝑜 )

(5.1)

1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖𝑚 − 𝑦𝑖𝑜 )2

(5.2)

1
∑𝑛 (𝑦 𝑚
𝑛𝜎 𝑚 𝜎 𝑜 𝑖=1 𝑖

(5.4)

𝑀𝐷𝐶 =

− ̅̅̅̅
𝑦 𝑚 )(𝑦𝑖𝑜 − ̅̅̅
𝑦𝑜)

onde i corresponde a cada ponto no modelo e nas observações, n é o número de
observações, ym é a variável estimada, yo é a variável observada, ̅̅̅̅
𝑦 𝑚 é a média da
variável estimada e ̅̅̅
𝑦 𝑜 é a média da variável observada, 𝜎 𝑚 e 𝜎 𝑜 são os desvios padrões
do modelo e das observações e eo o erro observacional. Os índices εb e RMSE refletem
a discrepância entre o modelo e a observação enquanto MDC corresponde a correlação
entre o modelo e os dados. O viés dos erros (εb) fornece informações específicas sobre
se o modelo superestima ou subestima as variáveis observadas enquanto RMSE fornece
uma visão clara da magnitude do erro tornando-o adequado para comparar diferentes
modelos.
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5.4. Resultados e Discussão
5.4.1. Modelagem das matrizes de covariância
As Figura 10, Figura 11 e Figura 12 apresentam os valores das matrizes de
covariância estimadas do erro de background vertical (Cvt) com BHM, para todo o
período de modelagem integrado, sazonalmente (dividido em verão, outono, primavera
e inverno) e para os ciclos 10, 11, 12 e 13 (correspondente à maio de 2013),
respectivamente.
Quando é realizada a média das covariâncias para todo o período analisado
(Figura 10) é possível identificar que tanto T quanto S apresentaram maiores
covariâncias do erro nas primeiras 10 camadas analisadas (~ 270 metros de
profundidade) decrescendo nas camadas mais profundas. O erro associado a T é
superior ao associado a S, e isso pode estar refletindo os processos dinâmicos de
estratificação, apesar destes estarem sendo mascarados devido ao agrupamento de todas
as estações em uma única análise. A região com maior covariância de erro associada
corresponde a região da camada de mistura e é uma região que responde ‘prontamente’
às variações na interface com a superfície (interações oceano-atmosfera), enquanto as
camadas mais profundas se encontram em uma região da coluna d’água onde as
propriedades termohalinas são mais conservativas e por isso, apresentam um erro
associado menor.
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Figura 10 - Matriz de covariância do erro de background vertical para todo o período de análise. Os
números no eixo referem-se às camadas do modelo onde os primeiros 24 valores representam a
temperatura (T) e os 24 valores seguintes representam camadas de salinidade (S). Blocos de matriz
representando covariâncias de T e S e suas covariâncias cruzadas são divididas pelas linhas brancas sobre
a matriz. Blocos de covariância de S e T são rotulados nos eixos.

Quando as covariâncias de erro de T são separadas por estação do ano (Figura
11), no outono os erros são mais acentuados que para as demais estações, com valores
máximos de erro de 0,012, enquanto que a primavera apresenta os menores erros com
máximo de 0,004. Para S, as covariâncias de erro são inferiores às de T em todas as
estações, com máximo de 0,0025 para o outono. Mesmo com valores não tão
expressivos, ainda é possível identificar um acréscimo do valor do erro de S nas
primeiras 10 camadas, com exceção do verão onde esses maiores valores são
propagados para camadas mais profundas chegando até aproximadamente 460 metros
(camadas 38 e 39). A tendência do erro ser maior nas primeiras camadas,
principalmente para T, pode estar refletindo os processos dinâmicos, com uma maior
estratificação no verão devido ao aquecimento das camadas superficiais e menor no
devido resfriamento da superfície no inverno.
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Figura 11 - Matriz de covariância do erro de background vertical para as estações: (a) verão, (b) outono,
(c) inverno e (d) primavera durante o período de análise. Os números no eixo referem-se às camadas do
modelo onde os primeiros 24 valores representam a temperatura (T) e os 24 valores seguintes representam
as camadas de salinidade (S). Blocos de matriz representando covariâncias de T e S e suas covariâncias
cruzadas são divididas pelas linhas brancas sobre a matriz. Blocos de covariância de S e T são rotulados
nos eixos. Cada estação possui uma barra de escala diferenciada.

Por fim, quando analisados os quatro ciclos separadamente (ciclo 10, 11, 12,
13), com janelas de tempo de 7 dias e correspondentes ao mês de maio de 2013,
identifica-se que em um período curto as variações do erro são oscilatórias entre um
ciclo e outro (Figura 12). Na primeira metade do mês (ciclos 10 e 11) os valores de erro
são significativamente menores quando comparados com a segunda metade do mês de
maio (ciclos 12 e 13) com valores entre -0,001 e 0,007, enquanto os ciclos 12 e 13
apresentam valores máximos de 0,008 no ciclo 12 e 0,05 no ciclo 13. Os valores
altamente variáveis demostram que a cada passo do tempo a dinâmica do sistema é
modificada e o erro associado também é modificado. Portanto, tratar os erros de cada
janela temporal como únicos passa a ser uma alternativa contundente para tratar a
variabilidade temporal dos dados.
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Comumente, as matrizes de erro de background são construídas nos métodos
de assimilação variacionais a partir da variação dos desvios padrões mensais ou
sazonais, pois estes representam a variabilidade típica de cada mês (estação). Entretanto,
os resultados obtidos entre os ciclos, corroboram com os Dobricic et al. (2014) que
justificam que os processos na coluna d’água muitas vezes ocorrem em frequências
altas, com escala de horas a dias, que são dificilmente computados quando as matrizes
de background vertical são computadas utilizando somente a variabilidade de baixa
frequência sazonal.

Figura 12 - Matriz de covariância do erro de background vertical para os ciclos 10 (a), 11 (b), 12 (c) e 13
(d) (correspondente ao mês de maio de 2013) durante o período de análise. Os números no eixo referemse às camadas do modelo onde os primeiro 24 valores representam a temperatura (T) e os 24 valores
seguintes representam as camadas de salinidade. Blocos de matriz representando covariâncias de T e S e
suas covariâncias cruzadas são divididas pelas linhas brancas sobre a matriz. Blocos de covariância de S e
T são rotulados nos eixos. Cada ciclo possui uma barra de cores com limites diferenciados.

A Figura 13 apresenta as covariâncias verticais dos erros médios do período
total para T e S com as covariâncias dos erros nas camadas 1 (∼ 15 m), 5 (∼ 120 m), 10
(∼ 270 m), 15 (∼ 465 m) e 20 (∼ 720 m) em relação às demais camadas. Observa-se
que as camadas próximas à superfície são as camadas com maior covariância de erro em
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relação as demais camadas para T e S, enquanto camadas mais profundas apresentam
menor covariância em relação às demais. Como as primeiras camadas estão sujeitas aos
processos de mistura, que podem aumentar ou reduzir a estratificação vertical, este
comportamento é previsto. Vale ressaltar que a partir de 200 metros, profundidade
aproximada da camada 8, a covariância do erro entre as camadas tende a decair
consideravelmente e em 400 metros alcança os mínimos valores de covariância de erro.
Carton et al. (2000) relata que a covariância do erro deve ser imparcial entre duas
variáveis e que os pesos destas variam com a latitude e com a profundidade, bem como
com a separação das camadas consideradas.
As covariâncias verticais do erro de background são matrizes que possuem um
papel importante no balanço da magnitude da correção que ocorrerá no processo
assimilativo (YAN e ZHU, 2004). Quanto maior o erro associado à determinada camada,
maior será o peso do no cálculo do valor estimado da variável e uma dependência dos
erros em camadas próximas ajuda a propagar verticalmente a informação das
observações no espaço do modelo e entre as diferentes variáveis (RABIER et al., 1998).

Figura 13 - Perfil de covariância do erro de background vertical para todo o período de análise
considerando as camadas 1 (∼ 15 m), 5 (∼ 120 m), 10 (∼ 270 m), 15 (∼ 465 m) e 20 (∼ 720 m) em
relação as demais camadas, para temperatura (esquerda) e salinidade (direita).
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Quando as variáveis são separadas por estações (Figura 14 e Figura 15), os
valores entre as camadas superficiais, tendem a ter covariâncias oscilatórias entre as
camadas, exceto para o outono que apresenta uma maior dependência entre os erros das
camadas superficiais. As maiores covariâncias de erro vertical nas estações são
observadas para o outono, tanto para T (com valores superiores à 0,01 nas correlações
das camadas superficiais com as demais) quanto para a S (com valores superiores à
0,007 nas correlações das camadas superficiais com as demais), enquanto os menores
valores são observados para o inverno, com máximos inferiores à 0,003 e 0,001 para T e
S, respectivamente.

Figura 14 – Perfil de covariância do erro de background vertical para a temperatura (T), separadamente
por estação do ano, considerando as camadas 1 (∼ 15 m), 5 (∼ 120 m), 10 (∼ 270 m), 15 (∼ 465 m) e 20
(∼ 720 m) em relação as demais camadas.
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Figura 15 – Perfil de covariância do erro de background vertical para a salinidade (S), separadamente por
estação do ano, considerando as camadas 1 (∼ 15 m), 5 (∼ 120 m), 10 (∼ 270 m), 15 (∼ 465 m) e 20 (∼
720 m) em relação as demais camadas.

Na análise dos ciclos específicos, é possível notar claramente um acréscimo
dos valores de erro do ciclo 10 para o ciclo 13 e uma maior discrepância entre a
covariância nas primeiras camadas em relação às demais no ciclo 13, tanto para T
quanto para S (Figura 16 e Figura 17). As camadas superiores, com destaque no ciclo
13 onde é mais evidente, T apresenta alta dependência na covariância do erro,
observado através do padrão similar que as camadas 1 e 5 apresentam. Esta dependência
diminuiu consideravelmente em relação à camada 10 e camadas em profundidades
inferiores.

Figura 16 – Perfil de covariância do erro de background vertical para a temperatura (T) para quatro
ciclos específicos (ciclos 10,11, 12 e 13) do período assimilado (correspondente ao mês de maio de 2013),
considerando as camadas 1 (∼ 15 m), 5 (∼ 120 m), 10 (∼ 270 m), 15 (∼ 465 m) e 20 (∼ 720 m) em
relação as demais camadas.
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Figura 17 – Perfil de covariância do erro de background vertical para a salinidade (S) para quatro ciclos
específicos (ciclos 10,11, 12 e 13) do período assimilado (correspondente ao mês de maio de 2013),
considerando as camadas 1 (∼ 15 m), 5 (∼ 120 m), 10 (∼ 270 m), 15 (∼ 465 m) e 20 (∼ 720 m) em
relação as demais camadas.

5.4.2. Minimização de J
A função custo J do 4DVAR é um indicador útil do desempenho do algoritmo
de minimizacão. A Figura 18 mostra a série temporal da função custo J para o
IS4DVAR e para o BHM IS4DVAR, com seu valor inicial (JINICIAL ou J do prior) e o
valor da função custo J final (JFINAL ou J do posterior), bem como os valores da função
custo não-linear (JNL) para cada ciclo de assimilação de dados. A função custo do
posterior sempre deve ser menor que a função custo do prior, para indicar que em
ambos experimentos (IS4DVAR e BHM IS4DVAR) o algoritmo de minimização está se
comportando corretamente. Em ambos experimentos isto ocorre. Os resultados da
minimização da função custo J são semelhantes entre os dois experimentos tanto nos
resultados do JINICIAL quanto do JFINAL. Em cada ciclo, JNL aproxima-se de JFINAL,
indicando que a suposição da abordagem da tangente linear incremental é válida. O
ciclo 46 para IS4DVAR foi eliminado do gráfico pois os valores apresentados foram
incodizentes com a expectativa, apresentando valores na escala de e10 superiores aos
demais ciclos. Provavelmente, devido a alguma incosistência matemática o cálculo de J
para o ciclo não foi correto e. Portanto, os valores apresentados (para JNL, JINICIAL e
JFINAL) foram substituídos pela média dos demais ciclos.
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Figura 18 - Minimização da função custo J para a rodada não-linear (JNL), prior (JINICIAL) e posterior
(JFINAL) assimilada ao longo de 52 ciclos para o ano de 2013 com janelas de sete dias para IS4DVAR e
BHM IS4DVAR. Linha tracejada vertical corresponde a mudança de estação do ano.

Figura 19 mostra a função custo J normalizada, onde cada curva de J é
normalizada pelo valor da primeira iteração no início do ciclo (ou seja, todos os valores
começam com valor 1). Pode-se observar que a função custo diminui com cada iteração
do inner-loop e aumenta no início do próximo outer-loop. Este comportamento é
esperado, pois a nova tragetória do novo modelo não-linear muda o estado de
background onde a aproximação do TLROMS é expandida e a solução do inner-loop
anterior não é mais a solução ideal. Após todas as iterações, todos os ciclos
apresentaram valores reduzidos J, em ambos experimentos, IS4DVAR e BHM IS4DVAR,
exceto o ciclo 46 no IS4DVAR que apresentou valores muito elevados. Para o IS4DVAR
todos os ciclos, exceto o 38, 46 e 48 apresentaram valores inferiores a 1 no inicio do
segundo outer-loop, porém para BHM IS4DVAR valores acima de 1 foram observados
para os ciclos 2, 38, 48, 49, 50. Nos demais ciclos, os dois experimentos apresentaram
valores semelhantes.
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Para ambos experimentos, a escolha do número de inner e outer-loops é
satisfatória, apresentando valores decrescentes após cada iteração, o que indica que o
método incremental está convergindo. A quantidade de loops deve ser suficiente para
garantir um nível significativo de convergência do algoritmo do Gradiente Conjugado
para que a função custo J caminhe na direção de seu mínimo ao longo dos ciclos.
Segundo Powell et al. (2008), o uso de vários outer-loops tem uma fraca influência
sobre a convergência da função custo, em que dado um total de loops (produto do
número de inner e outer-loops) a função custo final é semelhante para qualquer
combinação de inner e outer-loops. Entretanto, Moore et al. (2011b) recomenda que,
caso de computacionalmente viável, sejam usados dois ou mais outer-loops, pois têm o
potencial de acelerar a convergência da função custo para seu mínimo.

Figura 19 – Valores de J normalizados para cada iteração para cada ciclo total de 52 ciclos para os
experimentos IS4DVAR e BHM IS4DVAR. A normalização é conseguida através da divisão dos valores
iniciais da função custo (J) no início de cada ciclo de assimilação. As linhas tracejadas na vertical
indicam o início do segundo outer-loop e na horizontal o valor 1.

O uso de mais de um outer-loops é, geralmente, considerado vantajoso na
assimilação de dados do ROMS 4DVAR, pois a atualização da solução do modelo nãolinear, sobre o qual os inner-loops são linearizados pode conduzir à estimativa mais
confiável da circulação (MOORE et al., 2011b). Além disso, quando um segundo outerloop é utilizado, pode-se fazer o uso de pré-condicionamento de segundo nível baseado
nos outer-loops anteriores e isto acelerará a convergência da função custo.
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5.4.3. Avaliação da circulação superficial
A avaliação da redução da diferença entre o modelo e as observações de
superfície, foi afeita através das comparações dos valores dos experimentos com
observações de SST e SSH. Ambos os conjuntos de dados (SST e SSH) utilizados para
a comparação foram os mesmos utilizados para a assimilação de dados (ver Item 5.3.1).
Nesta abordagem, para cada ponto observacional (𝑦𝑖𝑜 ) foi encontrado um ponto
equivalente na grade do modelo, correspondendo ao valor estimado para o experimento
em análise (𝑦𝑖𝑚 ).
Para examinar a qualidade das estimativas dos experimentos realizados e
determinar o impacto da assimilação de dados na estimativa da circulação, tanto a SST
quanto SSH foram analisadas em três áreas distintas. A primeira área (chamada de R1)
abrange o domínio da plataforma continental e somente se extende até a isóbata de 200
metros, enquanto a segunda área (R2) corresponde ao oceano profundo. Já a terceira
área engloba todo o dominio do modelo de assimilação (R3, Item 5.3.2). Durante o
processo assimilativo as observações de SSH em área de plataforma (isóbata até 200 m,
correspondente à área R1) não foram assimiladas, porém, as análises para a área
também foram conduzidas, buscando determinar o espalhamento da informação do
processo assimilativo para a região costeira. As séries temporais do viés do erro (ε𝑏 ) e
RMSE foram integradas espacialmente e baseiam-se na diferenças entre as observações
e os modelos experimentais (Item 5.3.6) (Livre, IS4DVAR e BHM IS4DVAR).

5.4.3.1. Altura da Superfície do Mar (SSH)

5.4.3.1.1. Análise do erro
A correlação entre os dados observacionais e o modelo (MDC) para SSH foi
maior para o posterior do BHM IS4DVAR, seguido do posterior do IS4DVAR, com
valores médios aproximados de 0,92 e 0,91, respectivamente, enquanto a menor MDC
foi para o modelo Livre com valor de 0,565 (Figura 20). A menor diferença entre os
dados observacionais e os estimados também foram encontrados para o posterior do
BHM IS4DVAR, com média de 0,00 e desvio padrão de ±0,026 cm, seguido do posterior
do IS4DVAR com média de 0,005 cm e desvio padrão de ±0,028 cm (Tabela 3).
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Figura 20 – Correlação entre os dados observacionais e as estimativas dos experimentos (MDC) para
SSH. No título de cada gráfico de dispersão encontra-se a fórmula da regressão (y=b+ax) e o valor de
médio de MDC (r).

Tabela 3 – Diferença entre os estimados pelos modelos e os valores dados observacionais (ym- yo),
considerando as maiores diferenças negativas (M-) e positivas (M+), o valor médio (Média) e o Desvio
Padrão (± DP), para todo o domínio do modelo em todo o período modelado, da altura da superfície do
mar (SSH). A unidade SSH é em centímetros (cm).
ym- yo

SSH

M-

M+

Média

±DP

Livre

-0,590

0,446

-0,009

0,072

IS4DVAR_prior

-0,533

0,471

0,009

0,043

IS4DVAR_posterior

-0,420

0,407

0,005

0,028

BHM IS4DVAR_prior

-0,516

0,442

-0,005

0,044

BHM IS4DVAR_posterior

-0,402

0,347

0,000

0,026

Para a região R1 (Figura 21) o RMSE do posterior do IS4DVAR mostrou
melhora ao longo dos ciclos em comparação com o Livre e seu prior, com redução
global de 8% no valor de RMSE. Comportamento semelhante foi observado para os
valores do RMSE do posterior do BHM IS4DVAR (Figura 21), com uma diminuição
média no RMSE de 9% em relação aos erros do Livre.
Na área R2 (Figura 21) os valores de RMSE do posterior do BHM IS4DVAR
foram 3% melhores que os valores do posterior do IS4DVAR, apresentando valores
médios de melhora entre os experimentos assimilativos IS4DVAR e BHM IS4DVAR de
8 e 11%, respectivamente, em relação ao modelo Livre. Para o experimento BHM
IS4DVAR, 44 ciclos (84,6%) obtiveram melhoras de estimativa em relação ao modelo
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Livre, com menor melhora para o ciclo 12 com 0,4% e maior no ciclo 16 com 29%. Em
um total de 43 ciclos (82,7% do total de ciclos) o IS4DVAR apresentou melhoras na
estimativa do SSH em comparação à estimativa do modelo Livre, com valores entre 0,7
(ciclo 44) e 28% (ciclo 16) de redução do RMSE. No geral, o prior do IS4DVAR e do
BHM IS4DVAR apresentaram reduções de RMSE de 3 e 5%, respectivamente.
No domínio total (R3) (Figura 21) o valor médio do RMSE do posterior do
BHM IS4DVAR, apresentou 63% de redução do RMSE em comparação às estimativas
do modelo Livre, enquanto o IS4DVAR apresentou redução de 58% em relação ao
modelo Livre. Para os prior os valores de redução foram de 29% e 35% para IS4DVAR
e BHM IS4DVAR, respectivamente.
Todos os ciclos do posterior em ambos os experimentos apresentaram RMSE
menor que o modelo Livre, enquanto o prior obteve um total de 47 ciclos, tanto para o
IS4DVAR quanto para o BHM IS4DVAR, sendo que todos os ciclos com maior valor do
RMSE no prior se encontram no início do período de assimilação.

Figura 21 – Série temporal do RMSE para os dados de SSH (cm) com os valores do experimento
IS4DVAR (esquerda) e BHM IS4DVAR (direita) para as áreas R1 (domínio costeiro), R2 (domínio
oceânico) e R3 (R1 e R2 integradas). Ambos experimentos são comparados com o RMSE obtido para o
modelo Livre (linha vermelha). Linhas tracejadas correspondem à mudança de estação do ano. Cada área
possui uma escala diferente do eixo y (valores de RMSE).

Para a região R1 (Figura 22), o viés do erro (εb) foi menor que zero para todos
os ciclos no prior e posterior do IS4DVAR e do BHM IS4DVAR, bem como nos valores
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do modelo Livre, ou seja, em todas as modelagens os valores de SSH estimados pelos
experimentos foram menores que os valores dos dados observacionais de SSH na região
de plataforma. As maiores discrepâncias negativas (subestimativas) estão nos ciclos que
correspondem ao período de primavera. Para o viés (εb) do modelo Livre o maior valor
de diferença entre o modelo e as observações foi -0,23 cm (ciclo 30), enquanto para o
IS4DVAR foram -0,22 e -0,20 cm no ciclo 33 para o prior e posterior, respectivamente.
Para o BHM IS4DVAR os maiores valores foram -0,25 cm (ciclo 33) para o prior e -0,20
cm (ciclo 33) para o posterior. Os valores médios do viés (εb) foram -0,13 cm para o
Livre e -0,12 cm para o posterior do IS4DVAR e do BHM IS4DVAR.
Para a região R2 (Figura 22), no geral o viés (εb) do modelo Livre mostra que
o modelo subestimou os valores do SSH, exceto para os últimos ciclos, onde os valores
foram superestimados. O oposto ocorre com os ciclos do prior e posterior do IS4DVAR,
onde os primeiros ciclos (principalmente no período de primavera) apresentam valores
menores que o valor observado de SSH e passam a apresentar discrepâncias acima de
zero a partir do ciclo 15. Para o BHM IS4DVAR o comportamento foi semelhante,
entretanto, os valores do posterior foram mais próximos à zero quando comparados às
estimativas dos demais experimentos. A média geral do viés (εb) para o modelo Livre
foi -0,02 cm, com os maiores valores negativos para o ciclo 14 (-0,05 cm) e positivos
para o ciclo 48 (0,03 cm). Para os prior do IS4DVAR e BHM IS4DVAR, os maiores
valores negativos são -0,04 cm, ambos no ciclo 3, enquanto para os posterior do
IS4DVAR foram -0,02 cm (ciclo 6) e -0,007 (ciclo 22) para BHM IS4DVAR e os maiores
valores positivos foram 0,05 cm e 0,02 cm para o ciclo 48 (IS4DVAR) e 37 (BHM
IS4DVAR), respectivamente.
Quando analisado o domínio completo (R3) (Figura 22) os valores do viés (εb)
para os posterior tanto para o IS4DVAR quanto para BHM IS4DVAR são muito
próximos à zero, com destaque para o BHM IS4DVAR onde a média de todos os ciclos
foi zero, e, exceto pelo ciclo 15 com valor de -0,01 cm, todos os demais apresentaram
valores entre -0,005 cm e 0,006 cm. Para o posterior IS4DVAR a média global dos
ciclos também foi próxima à zero (0,006 cm).
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Figura 22 – Série temporal do viés (εb) para os dados de SSH (cm) com os valores do experimento
IS4DVAR (esquerda) e BHM IS4DVAR (direita) para as áreas R1 (domínio costeiro), R2 (domínio
oceânico) e R3 (R1 e R2 integradas). Ambos experimentos são comparados com o viés (εb) obtido para o
modelo Livre (linha vermelha). Linhas tracejadas correspondem à mudança de estação do ano. Cada área
possui uma escala diferente do eixo y (valores de viés).

Os maiores valores obtidos para o RMSE e viés do erro (εb) nos resultados da
assimilação para a região costeira (R1) se justificam principalmente devido à ausência
de assimilação de dados em batimetria inferior à 200 metros e pela alta dinâmica da área
costeira. Segundo Robinson e Glenn (1999), um dos desafios da previsão numérica em
regiões costeira dá-se devido à natureza episódica da região e pela influência combinada
de processos internos e interações com áreas adjacentes. Apesar dos erros serem
maiores nesta área em comparação às demais para todos os modelos, quando é realizada
a comparação dos resultados entre os modelos, a assimilação obteve melhora média de
10% em relação ao modelo Livre.

5.4.3.1.2. Análise espacial
Da Figura 23 a Figura 37 objetiva-se demostrar a capacidade dos modelos de
espalhar para o domínio do modelo (resolução de 1/12º) as informações disponíveis de
altura da superfície do mar (SSH) provindas do conjunto de dados do AVISO, com
resolução de 1/3º. Para tanto, os resultados foram analisados em 4 abordagens
diferenciadas, com espaçamento temporal distinto entre as abordagens (Figura 9 e Item
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5.3.5). Para a análise espacial somente serão considerados os dados observacionais
(SSH do AVISO), os dados estimados do modelo Livre e os dados estimados do
posterior dos modelos assimilativos (IS4DVAR e BHM IS4DVAR).
A Figura 23 apresenta os valores de SSH integrados no tempo (considerando a
média global dos 52 ciclos de assimilação), enquanto a Figura 24 apresenta os valores
de anomalias entre os dados observados (yo) e os dados estimados pelos modelos (ym). A
média global de SSH (AVISO) foi 0,18 cm (±0,035 cm), com máximo de 0,28 cm e
mínimo de 0,023 cm. Para o modelo Livre a média global do SSH estimado foi 0,17 cm
(±0,038 cm), com mínimo de 0,004 cm e máximo de 0,35 cm. O IS4DVAR apresentou
média de 0,18 cm (±0,036 cm) e mínimo 0,004 cm e máximo de 0,28 cm,
respectivamente. Por fim, o BHM IS4DVAR apresentou média do período integrado de
cm 0,18 cm (±0,034), com mínimo de 0,006 cm e máximo de 0,28 cm. No padrão de
distribuição visual das alturas, os resultados estimados pelo BHM IS4DVAR foram mais
semelhantes aos dados SSH do AVISO que os demais experimentos (Figura 23 e
Figura 24). A análise básica dos valores médios e seus respectivos desvios padrão
demostra que os valores dos modelos assimilados foram mais semelhantes aos valores
dos dados observacionais que o modelo sem assimilação.
Ao fazer a média dos valores, no tempo, se perde a sazonalidade dos eventos
que ocorrem na região, porém mesmo com essa característica mascarada ainda é
possível analisar o padrão geral de distribuição de SSH no domínio do modelo e sua
representação pelos modelos, com valores de altura inferiores próximo à costa
aumentando em direção ao oceano profundo.
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Figura 23 – Valores de SSH (cm) integrados ao longo do período de assimilação (01/03/2013 e
01/03/2014) para os dados SSH do AVISO e para os dados estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e
com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas
pontilhadas correspondem às isolinhas de 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 e 0,3 cm.

As diferenças (anomalias) entre o modelo e as observações foram mais
elevadas para o modelo Livre (Figura 24), e apresentaram os menores valores para o
BHM IS4DVAR. A média da anomalia para o modelo BHM IS4DVAR foi -0,0003 cm,
com máximo positivo de 0,04 cm e máximo negativo de -0,07 cm. Para o modelo
IS4DVAR a média da anomalia para o período integrado foi de 0,006 cm, com máximo
negativo de -0,08 cm e máximo positivo de 0,05 cm. Já para o modelo Livre, que
apresentou os maiores valores de anomalia, a média foi -0,012 cm, com máximo
positivo de 0,12 cm e máximo negativo de -0,13 cm.
Na presença da diferença entre os dados observados e estimados, o modelo
Livre subestimou os valores de SSH em 60% dos dados, com exceção principalmente na
região de batimetria entre 200 e 400 m, onde em geral o modelo Livre superestimou os
90

valores de SSH AVISO (Figura 24). Para o IS4DVAR, a predominância de valores
abaixo do valor observado foi na região costeira, enquanto nos demais locais
predominou valores acima, totalizando 90% do total. O BHM IS4DVAR, por sua vez,
apresentou menores valores estimados em comparação com o SSH observado
principalmente próximo à costa e valores maiores próximos à isóbata de 200 m, porém
com valores mais balanceados entre sub e superestimativas (50,7% dos dados foram
superestimados).

Figura 24 – Valores de anomalia de SSH (cm) integrados ao longo do período de assimilação
(01/03/2013 e 01/03/2014) para a comparação dos dados SSH do AVISO com os dados estimados de
SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde
à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de anomalia de -0,08, -0,06, -0,04,
-0,02, -0,01, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06 e 0,08 cm.

Na Figura 25, foram integrados os ciclos correspondente ao período de verão,
correspondentes aos ciclos 1 ao 4 (verão de 2013) e 45 ao 52 (verão 2014), totalizando
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12 ciclos. Os dados observacionais de SSH do AVISO apresentaram média no verão de
0,19 cm (±0,054 cm), com máximo de 0,35 cm e mínimo de -0,021 cm. Para o modelo
Livre a média do SSH estimado foi 0,17 cm (±0,044 cm), com mínimo de -0,013 cm e
máximo de 0,41 cm. O IS4DVAR apresentou média de 0,21 cm (±0,048 cm), mínimo de
-0,02 cm e máximo de 0,36 cm. Por fim, o BHM IS4DVAR apresentou média no verão
de 0,20 cm (±0,049), com mínimo de -0,036 cm e máximo de 0,35 cm. No padrão de
distribuição visual das alturas, os resultados estimados pelo BHM IS4DVAR foram mais
semelhantes aos dados SSH do AVISO que os demais experimentos.
As diferenças (anomalias) espaciais entre o modelo e as observações para o
verão, outono, inverno e primavera estão dispostas nas Figura 26, Figura 28, Figura
30 e Figura 32 com os valores extremos apresentados na Tabela 4. Durante o verão
(Figura 26), assim como apresentado na Figura 24 para o período integrado, a menor
média de anomalia foi para o BHM IS4DVAR, com valor médio de 0,001 cm (±0,011
cm), com os maiores valores médios apresentados pelo modelo Livre com média de 0,025 cm (±0,044 cm) (Tabela 4).
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Figura 25 – Valores de SSH (cm) integrados para o período correspondente ao verão durante o período
assimilado (entre os ciclos 1 e 4 e entre os ciclos 45 e 52) para os dados SSH do AVISO e para os dados
estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta
corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de 0,05, 0,1, 0,15,
0,2, 0,25 e 0,3 cm.
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Figura 26 –Valores de anomalia de SSH (cm) integrados para o período correspondente ao verão durante
o período assimilado (entre os ciclos 1 e 3 e entre os ciclos 43 e 52) para a comparação dos dados SSH do
AVISO com os dados estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM
IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às
isolinhas de anomalia de -0,08, -0,06, -0,04, -0,02, -0,01, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06 e 0,08 cm.

Na Figura 27, foram integrados os ciclos correspondente ao período de
outono, correspondentes aos ciclos 5 ao 17, totalizando 13 ciclos. Os dados
observacionais de SSH do AVISO apresentaram média de 0,2 cm (±0,034 cm), com
máximo de 0,31 cm e mínimo de 0,041 cm. Para o modelo Livre a média do SSH
estimado foi 0,0036 cm (±0,04 cm), com mínimo de 0,11 cm e máximo de 0,15 cm. O
IS4DVAR apresentou média de 0,20 cm (±0,035 cm), mínimo de 0,055 cm e máximo de
0,34 cm. O BHM IS4DVAR apresentou média de 0,18 cm (±0,033), com mínimo de
0,047 cm e máximo de 0,34 cm.
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Figura 27 – Valores de SSH (cm) integrados para o período correspondente ao outono durante o período
assimilado (entre os ciclos 4 e 17) para os dados SSH do AVISO e para os dados estimados de SSH dos
modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata
de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 e 0,3 cm.

Durante o outono (Figura 28), assim como para o período integrado, a menor
média de anomalia foi para o BHM IS4DVAR, com valor médio de 0,00 cm (±0,008
cm), com os maiores valores médios apresentados pelo modelo Livre com média de 0,004 cm (±0,04 cm) (Tabela 4). O IS4DVAR, apresentou em quase o domínio total
valores subestimando o valor de SSH em relação aos dados observacionais, com
exceção principalmente próximo à costa. O modelo Livre, apresentou valores acima do
observado em todo o domínio, exceto próximo à isobata de 200 m.
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Figura 28 –Valores de anomalia de SSH (cm) integrados para o período correspondente ao outono
durante o período assimilado (entre os ciclos 4 e 17) para a comparação dos dados SSH do AVISO com
os dados estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR).
Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de
anomalia de -0,08, -0,06, -0,04, -0,02, -0,01, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06 e 0,08 cm.

Na Figura 29, foram integrados os ciclos correspondente ao período de
inverno, correspondentes aos ciclos 18 ao 31, totalizando 14 ciclos. Os dados
observacionais de SSH do AVISO apresentaram média no período de 0,16 cm (±0,03
cm), com máximo de 0,27 cm e mínimo de 0,067 cm. Para o modelo Livre a média do
SSH estimado foi 0,16 cm (±0,048 cm), com mínimo de -0,017 cm e máximo de 0,38
cm. O IS4DVAR apresentou média de 0,16 cm (±0,033 cm), mínimo de 0,025 cm e
máximo de 0,30 cm e o BHM IS4DVAR apresentou média na estação de 0,16 cm (±0,03
cm), com mínimo de 0,02 cm e máximo de 0,29 cm.
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Figura 29 – Valores de SSH (cm) integrados para o período correspondente ao inverno durante o período
assimilado (entre os ciclos 18 e 31) para os dados SSH do AVISO e para os dados estimados de SSH dos
modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata
de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 e 0,3 cm.

Durante o inverno (Figura 30), assim como apresentado na Figura 24 para o
período integrado, a menor média de anomalia foi para o BHM IS4DVAR, com valor
médio de -0,002 cm (±0,010 cm) e com os maiores valores médios apresentados pelo
modelo Livre com média de -0,02 cm (±0,043 cm) (Tabela 4). Os valores próximos à
costa para o BHM IS4DVAR foram -0,06 cm abaixo do observado, enquanto os outros
dois experimentos apresentaram -0,08 cm.
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Figura 30 –Valores de anomalia de SSH (cm) integrados para o período correspondente ao inverno
durante o período assimilado (entre os ciclos 18 e 31) para a comparação dos dados SSH do AVISO com
os dados estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR).
Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de
anomalia de -0,08, -0,06, -0,04, -0,02, -0,01, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06 e 0,08 cm.

Na Figura 31, foram integrados os ciclos correspondente ao período de
primavera do total do período assimilado, correspondentes aos ciclos 32 ao 44,
totalizando 13 ciclos. Os dados observacionais de SSH do AVISO apresentaram média
de 0,16 cm (±0,04 cm) e com máximo de 0,29 cm e mínimo de -0,011 cm. Para o
modelo Livre a média do SSH estimado foi 0,15 cm (±0,047 cm), com mínimo de 0,076 cm e máximo de 0,40 cm. O IS4DVAR apresentou média, mínimo e máximo de
0,17 cm (±0,041 cm), -0,046 cm e 0,31 cm, respectivamente. O BHM IS4DVAR
apresentou média no período de 0,16 cm (±0,04 cm), com mínimo de -0,042 cm e
máximo de 0,31 cm.
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Figura 31 – Valores de SSH (cm) integrados para o período correspondente à primavera durante o
período assimilado (entre os ciclos 32 e 44) para os dados SSH do AVISO e para os dados estimados de
SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde
à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 e 0,3
cm.

Durante a primavera (Figura 32), a menor média de anomalia foi para o BHM
IS4DVAR, com valor médio de -0,001 cm (±0,010 cm) e com os maiores valores médios
apresentados pelo modelo Livre com média de -0,019 cm (±0,037 cm) (Tabela 4).
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Figura 32 –Valores de anomalia de SSH integrados para o período correspondente à primavera durante o
período assimilado (entre os ciclos 32 e 44) para a comparação dos dados SSH do AVISO com os dados
estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta
corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de anomalia de -0,08,
-0,06, -0,04, -0,02, -0,01, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06 e 0,08 cm.

Mesmo para as estações do ano separadas, no geral as estimativas do
experimento BHM IS4DVAR apresentaram valores mais próximos aos valores do
conjunto de dados do AVISO. Entre as estações, no geral, a maior dificuldade dos
modelos em estimar o valor de SSH foi durante o período correspondente à primavera,
enquanto as melhores estimativas foram para o outono (Tabela 4), comportamento este
que pode estar refletindo a complexidade diferenciada da dinâmica entre as estações. A
distribuição de SSH possui visivelmente um gradiente mais acentuado, da costa em
direção ao oceano profundo, para a primavera e o verão, enquanto a diferença entre as
regiões para o outono e o inverno é suavizada.
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Durante o período de modelagem é possível identificar que no verão e na
primavera houve uma tendência maior dos dados mostrarem a formação de
meandramentos de altura de superfície, com uma célula de SSH, com valores menores
que as áreas adjacentes, formada entre as batimetrias de 200 e 1000 m, ao largo de Cabo
Frio. Segundo Campos (1995), a ocorrência de vórtices e meandros na região dá-se
devido à mudança na orientação da costa e ao gradiente batimétrico que existe na região
Sudeste. Na primavera e verão há condições favoráveis para a formação de vórtices,
principalmente devido à combinação da atuação do vento e meandros na formação de
ressurgência enquanto no inverno há somente a atuação de meandros (CASTELÃO et
al., 2004). Portanto, os resultados obtidos para as estações corroboram com os
resultados dos autores supracitados.
Tabela 4 – Valores extremos de anomalia entre os dados observacionais e os valores estimados pelos
modelos considerando as estações do ano separadamente com os maiores valores negativos (M-) e
positivos (M+), a valor médio (Média) e o Desvio Padrão (± DP) para todo o domínio do modelo para a
altura da superfície do mar (SSH). A unidade SSH é em centímetros (cm).

Verão

Outono

Inverno

Primavera

M-

M+

Média

±DP

Livre

-0,177

0,170

-0,025

0,044

IS4DVAR

-0,-078

0,087

0,011

0,010

BHM IS4DVAR

-0,-091

0,073

0,001

0,011

Livre

-0,146

0,105

-0,004

0,040

IS4DVAR

-0,-063

0,046

0,012

0,009

BHM IS4DVAR

-0,-061

0,038

0,000

0,008

Livre

-0,2-0-0

0,192

-0,001

0,043

IS4DVAR

-0,133

0,035

0,001

0,015

BHM IS4DVAR

-0,-088

0,054

-0,001

0,010

Livre

-0,2-03

0,153

-0,019

0,037

IS4DVAR

-0,-097

0,050

0,001

0,011

BHM IS4DVAR

-0,-092

0,043

-0,001

0,010

Para o período específico deste trabalho, Fragoso et al. (2016) rastrearam a
presença do vórtice de CF através da análise de dados independentes de derivadores e
de dados de sensoriamento remoto. Dentre o período total, tais autores identificaram a
formação do vórtice durante a trajetória de derivadores em meados de maio. Portanto,
tentando elucidar a formação de tais feições oceânicas, as Figura 33 e Figura 34
presentam os resultados para 4 ciclos distintos (ciclos 10, 11,12 e 13), todos
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pertencentes ao mês de maio de 2013, com os valores de SSH respectivos do conjunto
de dados do AVISO e os valores de SSH estimados pelos experimentos realizados.
Entre os ciclos selecionados, os valores médios do SSH foram maiores no ciclo 10 (0,2
± 0,04 cm), enquanto a menor média foi para o ciclo 13 (0,17 ± 0,47 cm), com os
demais ciclos apresentando valores intermediários a estes (Tabela 5).
No geral, a média da anomalia foi baixa para todos os ciclos nos modelos
assimilados. O modelo Livre apresentou os maiores valores, principalmente devido ao
desvio padrão dos dados (Tabela 5). Em todos os ciclos os menores valores foram para
os resultados do BHM IS4DVAR (Tabela 5). Em relação às maiores anomalias
negativas e positivas, no ciclo 13 o modelo Livre apresentou o maior valor (0,237 cm)
positivo e o maior valor negativo (-0,227 cm).
Tabela 5 – Valores extremos de SSH e anomalia entre os dados observacionais e os valores estimados
pelos modelos considerando os ciclos 10, 11, 12 e 13 separadamente, onde são destacados os menores
(Min) e maiores (Max) valores, a valor médio (Média) e o Desvio Padrão (± DP) para os valores de SSH
(em cm) e para os valores de anomalia são destacadas as maiores anomalias negativas (M-) e maiores
anomalias positivas (M+) todo o domínio do modelo.
Valores de SSH

Ciclo 10

Ciclo 11

Ciclo 12

Ciclo 13

Anomalias

Min

Máx

Média

±DP

M-

M+

Média

±DP

SSH AVISO

0,37

0,05

0,20

0,04

Livre

0,39

-0,01

0,21

0,05

-0,198

0,203

-0,011

0,060

IS4DVAR

0,39

0,05

0,21

0,04

-0,110

0,084

-0,011

0,018

BHM IS4DVAR

0,40

0,04

0,20

0,04

-0,076

0,102

0,001

0,017

SSH AVISO

0,36

0,05

0,19

0,04

Livre

0,40

0,01

0,19

0,06

-0,219

0,216

-0,002

0,059

IS4DVAR

0,38

0,01

0,20

0,04

-0,088

0,160

-0,008

0,020

BHM IS4DVAR

0,39

0,02

0,19

0,04

-0,069

0,114

0,002

0,017

SSH AVISO

0,37

0,02

0,18

0,04

Livre

0,39

-0,01

0,17

0,05

-0,223

0,202

0,007

0,058

IS4DVAR

0,40

0,00

0,19

0,05

-0,092

0,151

-0,013

0,019

BHM IS4DVAR

0,42

0,02

0,18

0,05

-0,094

0,121

0,000

0,017

SSH AVISO

0,37

-0,03

0,17

0,05

Livre

0,39

-0,04

0,17

0,06

-0,237

0,227

0,002

0,063

IS4DVAR

0,39

0,00

0,18

0,05

-0,135

0,151

-0,007

0,019

BHM IS4DVAR

0,38

0,00

0,17

0,05

-0,132

0,088

-0,001

0,017
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Visualmente, todos os modelos apresentaram valores mais discrepantes às
observações no ciclo 12, enquanto os melhores resultados e um padrão mais semelhante
ao padrão espacial do SSH observado é mostrado para o ciclo 13 (Figura 33). Através
da análise dos ciclos é possível identificar uma célula de altura de superfície inferior aos
valores adjacentes se formando próximo a batimetria de 1000 m, com tal evolução
caracterizando a formação e estruturação de um meandramento ciclônico (LIMA, et al.,
2016). A ocorrência de estruturas ciclônicas é predominante na região e, no geral, têm
sua formação posicionada na isóbata de 200 m se deslocando em direção ao interior da
bacia oceânica (GARFIELD, 1990). Estes meandros se desenvolvem de forma quaseestacionária (GARFIELD, 1990; da SILVEIRA et al., 2008), e podem eventualmente se
fechar em vórtices.
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Figura 33 –Valores de SSH (cm) para o período correspondente aos ciclos 10 (a), 11 (b), 12 (c) e 13 (d) para a comparação dos dados SSH do AVISO com os dados
estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas
correspondem às isolinhas de 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 e 0,3 cm.
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Figura 34 –Valores de anomalia de SSH (cm) para o período correspondente aos ciclos 10 (a), 11 (b), 12 (c) e 13 (d) para a comparação dos dados SSH do AVISO com os
dados estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas
correspondem às isolinhas de anomalia de -0,08, -0,06, -0,04, -0,02, -0,01, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06 e 0,08 cm.
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Na Figura 35 e na Figura 36 são observados os valores de SSH e anomalia
entre dados estimados e observados para 14 de maio de 2013. A média do SSH
observado para o dia é 0,19 cm (±0,04 cm) com máximo de 0,36 cm e mínimo de 0,04
cm, enquanto os valores para o Livre são 0,19 cm (±0,05 cm), 0,39 cm e -0,02 cm, para
a média, mínimo e máximo, respectivamente. Para o IS4DVAR, o valor médio doi 0,19
cm (±-0,046 cm), mínimo de 0,04 e máximo de 0,38 cm, enquanto para o BHM
IS4DVAR a média do dia foi 0,19 cm (±0,04 cm), com máximos de 0,41 cm e mínimos
de -0,0005 cm. Para a anomalia média, os valores médios do BHM IS4DVAR e
IS4DVAR foram -0,0028 (±0,02 cm) e +0,0028 cm (±0,02 cm), respectivamente,
enquanto a média paara o modelo Livre foi -0,003 cm (±0,062 cm). A anomalia máxima
positiva durante o dia foi para o Livre com 0,2 cm, assim como a máxima anomalia
negativa com -0,28 cm.

Figura 35 – Valores de SSH (cm) para 14 de maio de 2013 para os dados SSH do AVISO e para os dados
estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta
corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de 0,05, 0,1, 0,15,
0,2, 0,25 e 0,3 cm.
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Figura 36 –Valores de anomalia de SSH (cm) para 14 de maio de 2013 para a comparação dos dados
SSH do AVISO com os dados estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR
e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às
isolinhas de anomalia de -0,08, -0,06, -0,04, -0,02, -0,01, 0,01, 0,02, 0,04, 0,06 e 0,08 cm.

A Figura 37 mostra os valores dos campos de velocidade superficial,
estimados pelos modelos, sobrepostos aos valores de SSH estimados (esquerda) e aos
valores de anomalia em relação aos dados observados (direita). A figura é eficiente para
demonstrar como os modelos conseguiram estimar o local de formação do vórtice de
CF. Os pontos pretos em ambos os conjuntos de figuras (valores de SSH estimados e
anomalias) representam o núcleo do vórtice, determinado pelo menor valor de SSH nos
dados observados do AVISO, enquanto os pontos amarelos representam o núcleo do
vórtice estimado pelos respectivos modelos. A melhor representação do núcleo foi
estimada pelo modelo BHM IS4DVAR com aproximadamente 8 km distante do
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detectado pelos dados observacionais, seguido do IS4DVAR que errou em
aproximadamente 18 km. No modelo Livre a posição do núcleo do vórtice ficou
deslocado em aproximadamente 69 km do ‘real’. Nos dois modelos assimilativos, na
região de formação do vórtice houve uma anomalia negativa, com valores próximos à 0,04 cm para IS4DVAR e -0,02 cm para BHM IS4DVAR.

Figura 37 – Valores de SSH (cm) para os dados estimados de SSH dos modelos sem (Livre) e com
assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR) (esquerda) e valores de anomalia entre os dados estimados e os
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valores de SSH observados (direita) para o período correspondente ao dia 14 de maio de 2013 em relação
aos campos de velocidade u e v representados pelas setas. Linha preta corresponde à isóbata de 200
metros. Ponto preto corresponde ao núcleo do vórtice detectado pelos valores observados de SSH e ponto
amarelo o núcleo detectado pelos modelos.

A mudança brusca na orientação da costa na região de CF faz com que a CB se
desprenda da plataforma e flua em direção às águas mais profundas, aumentando assim
o potencial de vorticidade na região (CAMPOS et al., 1996), com isso há a formação do
vórtice de CF na porção norte da Bacia de Santos. Esta característica torna ainda mais
árdua a tarefa de estimar a circulação na região e o local aproximado de formação e
evolução do vórtice de CF. Entre os resultados obtidos para 14 de maio, através da
análise dos padrões de circulação, observa-se que o modelo de assimilação com as
matrizes estimadas com BHM (BHM IS4DVAR) apresentou as melhores estimativas,
tanto para a circulação geral do domínio de modelagem quanto para a localização da
formação do vórtice de CF. Ainda, as anomalias costeiras para este modelo foram
inferiores aos demais, sugerindo que mesmo sem dados assimilados abaixo da isóbata
de 200 m o modelo apresenta uma eficiência maior na estimativa de um ambiente
altamente dinâmico como a região costeira.

5.4.3.2. Temperatura da Superfície do Mar (SST)
5.4.3.2.1. Análise do erro
A correlação entre os dados observacionais e o modelo (MDC) para SST
apresentou os mesmos valores para o posterior do IS4DVAR e BHM IS4DVAR, com
correlação aproximada de 0,97, já o menor índice de correlação foi para o modelo Livre
com valor de 0,9. Entre as diferenças, dados estimados menos observados, a menor
média global foi para o posterior do IS4DVAR, com valor de -0,044 ºC (± 0,588 ºC)
seguido do posterior do BHM IS4DVAR com -0,045 ºC (±0,593 ºC), em contrapartida o
modelo Livre apresentou as maiores médias, com 1,163 ºC (±1,154 ºC) (Tabela 6).
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Figura 38 – Correlação entre os dados observacionais e as estimativas dos experimentos (MDC) para
SST. No título de cada gráfico de dispersão encontra-se o a fórmula da regressão (y=b+ax) e o valor
médio de MDC (r).

Tabela 6 – Diferença entre os estimados pelos modelos e os valores dados observacionais (ym- yo),
considerando as maiores diferenças negativas (M-) e positivas (M+), a valor médio (Média) e o Desvio
Padrão (± DP) para todo o domínio do modelo em todo o período modelado para a temperatura da
superfície do mar (SST). A unidade de SST é em graus centígrados (ºC).

SST

ym-yo

M-

M+

Média

±DP

Livre

-9,687

21,726

1,163

1,154

IS4DVAR_prior

-8,622

22,368

0,144

0,747

IS4DVAR_posterior

-10,077

21,664

-0,044

0,588

BHM IS4DVAR_prior

-8,622

22,368

0,128

0,755

BHM IS4DVAR_posterior

-6,998

21,753

-0,045

0,593

Entre os experimentos, na região R1 (região costeira) (Figura 39) o menor
RMSE médio foi observado para os posterior do BHM IS4DVAR e IS4DVAR, com 0,33
ºC (±0,18 ºC), enquanto o modelo Livre apresentou a maior média (0,40±0,21 ºC). No
geral a diminuição do RMSE em R1 foi 15,51% para o posterior do BHM IS4DVAR e
15% do IS4DVAR em relação ao RMSE do modelo Livre. Para todos os experimentos, o
maior RMSE foi no ciclo 35, com valores acima de 1 ºC.
Na área R2 (Figura 39), os menores valores do RMSE foram para posterior do
BHM IS4DVAR e do IS4DVAR ambos com média global de 0,12 ºC (±0,04 ºC), e o
valor médio mais elevado para o Livre (0,19±0,08 ºC). No geral, o IS4DVAR apresentou
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uma melhora de 39% no valor do RMSE, enquanto o BHM IS4DVAR apresentou
valores globais de melhora de 37% em relação ao modelo Livre. Os prior apresentaram
valores superiores aos do Livre em 15 e 19 ciclos, para o IS4DVAR e BHM IS4DVAR,
respectivamente.
No domínio total (R3) (Figura 39) o valor médio do RMSE do posterior do
IS4DVAR apresentou 52% de redução do valor em comparação às estimativas do Livre,
enquanto o BHM IS4DVAR apresentou redução de 49%. As maiores reduções foram nos
ciclos pertencentes à primavera e verão, onde os valores de RMSE dos posterior foram
69% menores que os valores do Livre. A média global do RMSE foi 0,17 ºC (± 0,08 ºC)
para o Livre, de 0,11 ºC para os prior (± 0,05 ºC em ambos os modelos assimilativos) e
para os posterior de 0,08 ºC (± 0,035 ºC e ±0,04 ºC para o IS4DVAR e BHM IS4DVAR,
respectivamente).

Figura 39 – Série temporal do RMSE para os dados de SST (ºC), com os valores do experimento
IS4DVAR (esquerda) e BHM IS4DVAR (direita) para as áreas R1 (domínio costeiro), R2 (domínio
oceânico) e R3 (R1 e R2 integradas). Ambos experimentos são comparados com o RMSE obtido para o
modelo Livre (linha vermelha). Linhas tracejadas correspondem à mudança de estação do ano. Cada área
possui uma escala diferente do eixo y (valores de RMSE).

Para a região R1 (Figura 40), as maiores discrepâncias do viés (εb) em relação
aos dados observacionais foram no inverno e primavera para todos os experimentos
realizados. Durante o verão a média do viés tendeu a ser próximo à zero, o que indica
que os dados observados e estimados são semelhantes. A maior média global foi para o
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modelo Livre (-3,42±1,8 ºC) e o menor para o posterior do BHM IS4DVAR com -3,0 ºC
(±1,86 ºC). A redução do viés geral dos assimilados em relação ao Livre foi 12,1% para
o BHM IS4DVAR e 11,8% para o IS4DVAR, enquanto ambos os prior apresentaram
redução de 6%. Os ciclos 24 ao 31 apresentaram valores maiores que o Livre com
destaque para o ciclo 25 onde os valores de viés chegaram a -7,2 ºC para ambos os
posterior.
Para a R2 (Figura 40), as médias globais dos prior e posterior foram bastante
semelhantes para ambos os modelos assimilativos, porém com os prior superestimando
( 0,37±1,13 ºC e 0,44±1,11 ºC para BHM IS4DVAR e IS4DVAR, respectivamente) o
valor de SST e os posterior subestimando (-0,45±0,75 ºC no IS4DVAR e -0,53±0,8 ºC
no BHM IS4DVAR). Os valores dos posterior, para os dois experimentos assimilativos,
foram mais deslocados de zero para os ciclos correspondentes ao outono e início da
primavera, comportamento oposto aos prior. Quando analisados os ciclos entre 23 e o
52, onde o valor do viés está em torno de zero, a média dos posterior permanece em
torno de -0,05 ºC. Os maiores valores estão nos ciclos 19 para o Livre com 2,9 ºC e para
os posterior com -2,1 ºC no ciclo 20.
Quando analisado o domínio completo (R3) (Figura 40) os valores do viés
para os posterior, tanto para o IS4DVAR quanto para BHM IS4DVAR, são próximos de
zero a partir do ciclo 21, apresentando os máximos negativos no ciclo 21 com -2,1 ºC e
-2 ºC (BHM IS4DVAR e IS4DVAR). Os valores médios globais para o BHM IS4DVAR
foram 0,09 ºC maiores que os valores do IS4DVAR, com -0,58 ºC (±0,63 ºC) e 0,49 ºC
(±0,57 ºC), respectivamente. A média global do Livre foi 1,39 ºC (±0,69 ºC).
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Figura 40 – Série temporal do viés (εb) para os dados de SST (ºC), com os valores do experimento
IS4DVAR (esquerda) e BHM IS4DVAR (direita) para as áreas R1 (domínio costeiro), R2 (domínio
oceânico) e R3 (R1 e R2 integradas). Ambos experimentos são comparados com o viés (εb) obtido para o
modelo Livre (linha vermelha). Linhas tracejadas correspondem à mudança de estação do ano. Cada área
possui uma escala diferente do eixo y (valores de viés).

Em alguns casos, tanto na análise do erro de SST quanto de SSH (ver Item
5.4.3.1) é possível observar que o RMSE e viés do posterior do modelo de assimilação
apresenta valores ligeiramente maiores que seu prior. Para entender este
comportamento é válido ressaltar que a ideia central do 4DVAR é a minimização da
diferença entre os dados estimados do modelo e as observações, entretanto, em algumas
ocasiões, a minimização em questão pode levar a degradação do componente individual
de desajuste, o que pode ser ocasionado por inconsistência entre os conjuntos de dados
assimilados (diferentes fontes) e diferenças entre os erros observacionais das variáveis
estado (por exemplo, salinidade versus temperatura). Tal comportamento pode ser
investigado através de uma análise mais detalhada do impacto das observações na
assimilação de dados (DIXON et al., 2009; MOORE et al., 2011c; RAGHUKUMAR et
al., 2015).

5.4.3.2.2. Análise espacial
Entre a Figura 41 e a Figura 55 é demostrada a capacidade dos modelos de
espalhar para o domínio do modelo (resolução de 1/12º) as informações disponíveis de
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SST, para o período de estudo, provindas do conjunto de dados do POES AVHRR com
resolução de 1/10º. Para tanto, foram condicionadas 4 abordagens diferenciadas, com
espaçamento temporal distinto entre as abordagens (Figura 9). Para a análise espacial
somente serão considerados os dados observacionais (SST do POES AVHRR), os dados
estimados do modelo Livre e os dados estimados do posterior dos modelos
assimilativos (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). O conjuto de dados de SST na assimilação
estava disponível para 297 dias do período total (Tabela 2 e Figura 6).
A Figura 41 apresenta os valores de SST integrados no tempo (considerando a
média global dos 52 ciclos de assimilação), enquanto a Figura 42 apresenta os valores
de anomalias entre os dados observados (yo) e os dados estimados pelos modelos (ym). A
média global de SST (POES AVHRR) foi 24,7 ºC (±0,45 ºC), com máximo de 26,9 ºC e
mínimo de 18,4 ºC. Os menores valores de SST estão visivelmente dispostos próximos
à costa, com valores menores à 24 ºC nas batimetrias inferiores à 200 m. Para o modelo
Livre a média global do SST estimado foi 25,86 ºC (±0,77 ºC), com mínimo de 19,8 ºC
e máximo de 28,7 ºC. O IS4DVAR apresentou média de 24,7 ºC (±0,44 ºC), com
mínimo de 18,96 ºC e máximo de 26,97 ºC, respectivamente. Por fim, o BHM IS4DVAR
apresentou média do período integrado de 24,7 ºC (±0,43 ºC), com mínimo de 19,2 ºC e
máximo de 27,04 ºC.
Apesar dos resultados da Figura 41 mascararem variações sazonais na SST,
eles servem para analisar o quanto as estimativas dos modelos foram fiéis aos dados de
sensoriamento remoto do conjunto de dados observados. Vale ressaltar que a variação
de SST na plataforma e talude é dominada pelo ciclo anual, com mínimos em agostosetembro e máximos em fevereiro-março (LENTINI et al., 2000), apresentando uma
distribuição quase zonal na região oceânica quando analisados os meses separadamente
(CASTRO et al.,2006). Portanto, para inferir sobre a dinâmica deve-se analisar os
resultados com períodos de tempo mais curtos e que caracterizem as diferenças sazonais
na região (Figura 43, Figura 45, Figura 47 e Figura 49).
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Figura 41 – Valores de SST (ºC) integrados ao longo do período de assimilação (01/03/2013 e
01/03/2014) para os dados SST do POES AVHRR e para os dados estimados de SST dos modelos sem
(Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200
metros. Linhas pontilhadas correspondem às isotermas entre 22,5 e 27,5 ºC (intervalo de 0,5 ºC).

As diferenças (anomalias) entre o modelo e as observações foram mais
elevadas para o modelo Livre (Figura 42), e apresentaram os menores valores médios
para o BHM IS4DVAR. A média da anomalia para o modelo BHM IS4DVAR foi -0,02
ºC (± 0,13 ºC), com máximo positivo de 2,11 ºC e máximo negativo de -3,22 ºC. Para o
modelo IS4DVAR a média da anomalia para o período integrado foi de -0,06 ºC (± 0,12
ºC), com máximo negativo de -3,1ºC e máximo positivo de 2,16 ºC. No modelo Livre,
que apresentou os maiores valores de anomalia, a média foi -1,17 ºC (± 061 ºC), com
máximo positivo de -2,35 ºC e máximo negativo de 2,94 ºC. Na presença da diferença
entre os dados observados e estimados, o modelo Livre superestimou os valores de SST
em 89,9% dos dados, com exceção principalmente na região de batimetria menores que
200 metros. Para o IS4DVAR, houve a predominância de valores abaixo do valor
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observado de SST, totalizando uma subestimativa de 75% no total de pontos analisados.
O BHM IS4DVAR, por sua vez, apresentou menores valores estimados em comparação
com o SST observado em 56% da área total.

Figura 42 – Valores de anomalia de SST (ºC) integrados ao longo do período de assimilação (01/03/2013
e 01/03/2014) para a comparação dos dados SST POES AVHRR com os dados estimados de SST dos
modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata
de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isolinhas de anomalia de -3, -2,5, -2, -1,5, -1, -0,5, 0,1, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ºC.

Na Figura 43, foram integrados os ciclos correspondente ao período de verão
do total do período assimilado, correspondentes aos ciclos 1 ao 4 (verão de 2013) e 45
ao 52 (verão 2014), totalizando 12 ciclos. Os dados observacionais de SST do POES
AVHRR apresentaram média no verão de 27,08 ºC (±0,51 ºC), com máximo de 29,97
ºC e mínimo de 23,67 ºC. Para o modelo Livre a média do SST estimado foi 28,2 ºC
(±0,89 ºC), com mínimo de 20,92 ºC e máximo de 30,2 ºC. O IS4DVAR apresentou
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média de 26,8 ºC (±0,51 ºC), mínimo 23 ºC e máximo de 28 ºC. Por fim, o BHM
IS4DVAR apresentou média, mínimo e máximo de 26,9 ºC (±0,49), 23,33 ºC e 28,1 ºC,
respectivamente. No padrão de distribuição visual de SST, os resultados estimados pelo
BHM IS4DVAR foram mais semelhantes aos dados SST POES AVHRR que os demais
experimentos.

Figura 43 – Valores de SST (ºC) integrados para o período correspondente ao verão durante o período
assimilado (entre os ciclos 1 e 4 e entre os ciclos 45 e 52) para os dados SST do POES AVHRR e para os
dados estimados de SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR. Linha
preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isotermas entre 22,5 e
27,5 ºC (intervalo de 0,5 ºC).

Durante o verão (Figura 44), a menor média de anomalia foi para o BHM
IS4DVAR, com valor médio de -0,11 ºC (±0,21 ºC), com os maiores valores médios
apresentados pelo modelo Livre com média de -1,21 ºC (±0,75 ºC) (Tabela 7). Há um
padrão de anomalias negativas em todo o domínio do modelo Livre, exceto para a
região próxima à costa onde predominam anomalias negativas, com máximo de -3,7 ºC.
118

O mesmo comportamento junto à costa é observado para os modelos assimilados,
porém com menores valores de anomalia, com valores máximos de -2,8 ºC para o
IS4DVAR e -2,1 ºC para o BHM IS4DVAR. No geral, em todo o domínio os modelos
assimilados apresentaram uma tendência à valores de anomalia acima do valor
observado.

Figura 44 –Valores de anomalia de SST (ºC) integrados para o período correspondente ao verão durante
o período assimilado (entre os ciclos 1 e 3 e entre os ciclos 43 e 52) para a comparação dos dados SST do
POES AVHRR com os dados estimados de SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e
BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às
isortemas de anomalias de -3, -2,5, -2, -1,5, -1, -0,5, -0,1, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ºC.

Na Figura 45, foram integrados os ciclos correspondente ao período de outono
do total do período assimilado, correspondentes aos ciclos 5 ao 17, totalizando 13
ciclos. Os dados observacionais de SST apresentaram média no outono de 25,19 ºC
(±0,49 ºC), com máximo de 27,52 ºC e mínimo de 18,08 ºC. Para o modelo Livre a
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média do SST estimado foi 26,16 ºC (±0,80 ºC), com mínimo de 19,79 ºC e máximo de
29,29 ºC. O IS4DVAR apresentou média de 25,18 ºC (±0,45 ºC), mínimo 19,07 ºC e
máximo de 27,74 ºC. O BHM IS4DVAR apresentou média de 25,24 ºC (±0,44), com
máximo de 27,88 ºC e mínimo de 19,26 ºC.

Figura 45 – Valores de SST (ºC) integrados para o período correspondente ao outono durante o período
assimilado (entre os ciclos 4 e 17) para os dados SST do POES AVHRR e para os dados estimados de
SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à
isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isotermas entre 22,5 e 27,5 ºC (intervalo de
0,5 ºC).

Durante o outono (Figura 46), a menor média de anomalia foi para o
IS4DVAR, com valor médio de -0,02 ºC (±0,18 ºC), com os maiores valores médios
apresentados pelo modelo Livre com média de 0,98 ºC (±0,65 ºC) (Tabela 7). O BHM
IS4DVAR, apresentou em quase o domínio valores subestimando o valor de SST em
relação aos dados observacionais, com exceção principalmente próximo à costa.
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Figura 46 –Valores de anomalia de SST (ºC) integrados para o período correspondente ao outono durante
o período assimilado (entre os ciclos 4 e 17) para a comparação dos dados SST do POES AVHRR com os
dados estimados de SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha
preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isortemas de anomalias
de -3, -2,5, -2, -1,5, -1, -0,5, -0,1, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ºC.

Na Figura 47, foram integrados os ciclos correspondente ao período de
inverno do total do período assimilado, correspondentes aos ciclos 18 ao 31, totalizando
14 ciclos. Os dados observacionais de SST apresentaram média de 22,95 ºC (±0,72 ºC),
com máximo de 25,86 ºC e mínimo de 15,48 ºC. Para o modelo Livre a média do SST
estimado foi 24,11 ºC (±0,87 ºC), com mínimo de 15,29 ºC e máximo de 27,44 ºC. O
IS4DVAR apresentou média de 23,01 ºC (±0,62 ºC), mínimo de 14,69 ºC e máximo de
26,07 ºC. O BHM IS4DVAR apresentou média de 23,02 ºC (±0,62), com máximo de
26,03 ºC e mínimo de 15,03 ºC.
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Figura 47 – Valores de SST (ºC) integrados para o período correspondente ao inverno durante o período
assimilado (entre os ciclos 18 e 31) para os dados SST do POES AVHRR e para os dados estimados de
SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à
isóbata de 200 metros. Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas
correspondem às isotermas entre 22,5 e 27,5 ºC (intervalo de 0,5 ºC).

Durante o inverno (Figura 48), a menor média de anomalia foi para o
IS4DVAR, com valor médio de 0,03 ºC (±0,15 ºC), porém muito semelhante ao BHM
IS4DVAR com média de 0,05 ºC (±0,17 ºC) com os maiores valores médios
apresentados pelo modelo Livre com média de 1,20 ºC (±0,52 ºC) (Tabela 7). O padrão
de distribuição das maiores anomalias é semelhante entre os modelos assimilativos,
enquanto o modelo Livre apresenta em quase todo o domínio anomalias negativas,
exceto essencialmente próximo à costa.
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Figura 48 –Valores de anomalia de SST (ºC) integrados para o período correspondente ao inverno
durante o período assimilado (entre os ciclos 18 e 31) para a comparação dos dados SST do POES
AVHRR com os dados estimados de SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM
IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às
isortemas de anomalias de -3, -2,5, -2, -1,5, -1, -0,5, -0,1, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ºC.

Na Figura 49, foram integrados os ciclos correspondente ao período de
primavera do total do período assimilado, correspondentes aos ciclos 32 ao 44,
totalizando 13 ciclos. Os dados observacionais de SST apresentaram média de 23,87 ºC
(±0,4 ºC), com máximo de 26,42 ºC e mínimo de 18,76 ºC. Para o BHM IS4DVAR a
média no período é 23,75 ºC (±0,0,46), com mínimo de 18,14 ºC e máximo de 26,51 ºC.
. O IS4DVAR apresentou média de 23,74 ºC (±0,48 ºC) e mínimo e máximo de 18,2 ºC e
26,6 ºC, respectivamente. Para o modelo Livre a média do SST estimado foi 25,07 ºC
(±0,74 ºC), com mínimo de 19,52 ºC e máximo de 28,26 ºC.
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Figura 49 – Valores de SST (ºC) integrados para o período correspondente à primavera durante o período
assimilado (entre os ciclos 32 e 44) para os dados SST do POES AVHRR e para os dados estimados de
SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à
isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às isotermas entre 22,5 e 27,5 ºC (intervalo de
0,5 ºC).

Durante a primavera (Figura 50), a menor média de anomalia foi para o BHM
IS4DVAR, com valor médio de -0,07 ºC (±0,17 ºC), com os maiores valores médios
apresentados pelo modelo Livre com média de 1,25 ºC (±0,81 ºC) (Tabela 7). Os três
experimentos apresentaram no geral valores de anomalia positiva elevados junto à costa,
com destaque para o modelo Livre, onde os valores foram superiores à 3 ºC.
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Figura 50 –Valores de anomalia de SST (ºC) integrados para o período correspondente à primavera
durante o período assimilado (entre os ciclos 4 e 17) para a comparação dos dados SST do POES
AVHRR com os dados estimados de SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM
IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas correspondem às
isortemas de anomalias de -3, -2,5, -2, -1,5, -1, -0,5, -0,1, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ºC.

Na análise das estações, a primavera apresentou as menores médias do SST
observado, assim como a maior variação (entre 18,5 ºC e 26,5 ºC), enquanto os maiores
valores foram para o verão. Os melhores resultados do modelo BHM IS4DVAR foram
no verão e primavera (menores anomalias em relação aos dados observacionais),
enquanto no outono e inverno o modelo IS4DVAR apresentou as menores anomalias. No
geral, as maiores dificuldades dos modelos em estimar o valor de SST ocorreu durante o
verão, enquanto as melhores estimativas foram para o outono (Tabela 7).
Os dados para o verão apresentam uma região de águas mais frias próximo à
CF, enquanto a SST circundante possui temperaturas mais elevadas. Tal fenômeno pode
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estar intimamente ligado com à ressurgência que ocorre na região durante o verão.
Segundo diversos autores, na região próxima à CF há o afloramento da ACAS e sua
incidência varia sazonalmente, adentrando na região costeira mais facilmente no verão,
enquanto no inverno ocorre de maneira mais restrita (EMILSSON, 1961; CASTRO et
al., 2006; PASSOS, 2015). Durante o inverno houve um campo térmico horizontal mais
homogêneo que pode estar associado com a maior incidência de frentes frias na região
durante a estação e, consequentemente, uma maior mistura entre as águas (CASTRO e
MIRANDA, 1998; CERDA e CASTRO, 2014).
Durante o inverno, a CB está enfraquecida (STRAMMA e PETERSON, 1991;
MATANO et al., 1993; GARZOLI e GIULIVI, 1994; PIOLA e MATANO, 2001) e
com isso há a intrusão de águas mais frias sobre a plataforma e talude, devido à ação da
CM e da pluma do Rio da Prata, formando um gradiente térmico mais definido
(SOUZA, 2000; SOUZA e ROBINSON, 2004).
Através da análise das anomalias, é perceptível que os modelos têm maior
dificuldade em estimar os valores de SST após CF, onde há a presença de um cabo
proeminente com a mudança brusca na orientação da linha de costa de NE/SW para
E/W, principalmente no verão e primavera. Durante o verão, o bombeamento de águas
frias sobre a plataforma intensifica a ressurgência em CF, relacionada principalmente à
topografia de fundo e mudança na geometria da costa e induzida pela vorticidade
suficiente para a geração de velocidades verticais (RODRIGUES e LORENZZETTI,
2001). Somado a isto, o fluxo da CB, ao passar pelo cabo, segue por inécia para a
direção SW e atinge assim maiores profundidades (CASTELÃO et al., 2004)
modificando a dinâmica local.
Portanto, tal mudança sazonal na dinâmica junto à costa e o resfriamento da
água na região, pode estar induzindo aos modelos, com e sem assimilação, a subestimar
os valores nas áreas adjacentes ao sul. Um melhor resultado pode ser obtido com um
conjunto de dados interanual, para que os modelos tenham a capacidade de ‘aprender’ a
dinâmica sazonal do sistema. Apesar de também apresentar valores maiores de
anomalias nesta região, o BHM IS4DVAR apresentou os melhores resultados em
comparação aos demais modelos. Tal comportamento pode estar associado ao
refinamento temporal imposto pelas matrizes de covariância do erro de background, que
conseguem ler nuances que ocorrem na escala de dias no ambiente.
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Tabela 7 – Valores extremos de anomalia entre os dados observacionais e os valores estimados pelos
modelos considerando as estações do ano separadamente com as maiores diferenças negativas (M-) e
maiores positivas (M+), a valor médio (Média) e o Desvio Padrão (± DP) para todo o domínio do modelo
para a altura da superfície do mar (SST). A unidade SST é em centímetros (cm).

Verão

Outono

Inverno

Primavera

M-

M+

Média

±DP

Livre

-5,70

3,31

1,21

0,75

IS4DVAR

-4,53

0,70

-0,20

0,23

BHM IS4DVAR

-4,11

1,20

-0,11

0,21

Livre

-2,30

2,67

0,98

0,65

IS4DVAR

-3,88

0,77

-0,02

0,18

BHM IS4DVAR

-3,93

0,99

0,03

0,19

Livre

-1,58

2,70

1,20

0,52

IS4DVAR

-3,39

1,73

0,03

0,15

BHM IS4DVAR

-3,87

2,38

0,05

0,17

Livre

-3,51

2,86

1,25

0,82

IS4DVAR

-3,03

2,16

-0,08

0,17

BHM IS4DVAR

-3,20

1,90

-0,07

0,17

As Figura 51 e Figura 52 apresentam os resultados para os 4 ciclos distintos
(ciclos 10, 11,12 e 13), todos pertencentes ao mês de maio de 2013. Entre os ciclos
selecionados, os valores médios do SST tenderam a diminuir do ciclo 10 (25,55±0,48
ºC) para o ciclo 13 (24,64±0,6 ºC), com a mesma tendência seguida por todos os
modelos (Tabela 10), porém o modelo Livre apresentou sempre uma média superior à 1
ºC nos ciclos, enquanto os modelos assimilativos foram mais próximos à média de SST
observado, com média de 25,51 (± 0,49 ºC) e 25,58 (± 0,49 ºC) para o IS4DVAR e BHM
IS4DVAR, respectivamente no ciclo 10 e média de 24,7 (± 0,55 ºC) em ambos os
experimentos no ciclo 13.
Para as anomalias, a maior anomalia negativa foi de aproximadamente -5 ºC no
ciclo 10 para o modelo IS4DVAR e a maior anomalia positiva foi no ciclo 12 para o
modelo BHM IS4DVAR com valor de 4,08 ºC. A média das anomalias foi muito baixa
para todos ciclos nos modelos assimilativos variando de 0,00 (± 0,30 ºC) (ciclo 11 para
I4DVAR) à valores muito próximos à zero (4 casas decimais) no ciclo 10 (BHM
IS4DVAR) e ciclo 11 (I4DVAR). Entre os ciclos, visualmente todos os modelos
apresentaram valores mais discrepantes às observações no ciclo 12, enquanto os

127

melhores resultados e um padrão mais semelhante ao padrão espacial do SST no ciclo
11 (Figura 52).
A análise visual dos dados de SST POES AVHRR mostra claramente a
formação de um núcleo de SST mais fria que as águas adjacentes no ciclo 10 e 11
(Figura 51a e b). Tal núcleo pode caracterizar a formação de um vórtice ciclônico
emitido do eixo da CB próximo à região de CF (23º S) e que nos ciclos seguintes (12 e
13) (Figura 51c e d) tende a ser reabsorvido pela mesma. A posição média da frente
térmica associada à borda costeira da CB ocorre sobre a isóbata de 200 m (GARFIELD,
1990; SILVEIRA et al., 2008) e com a mudança na linha de costa (CAMPOS et al.,
1995) se desloca para águas mais profundas, e com os processos de instabilidade
baroclínica e conservação da vorticidade potencial, a passa a CB meandrar
ciclonicamente (SILVEIRA et al., 2008). Ambos os modelos assimilativos foram
capazes de identificar esta estrutura meandrante, principalmente no clico 11 (Figura
51b).
Tabela 8 – Valores extremos de SSH e anomalia entre os dados observacionais e os valores estimados
pelos modelos considerando os ciclos 10, 11, 12 e 13 separadamente das maiores diferenças negativas
(M-) e maiores positivas (M+), a valor médio (Média) e o Desvio Padrão (± DP) para os valores de SSH
(em cm) e para os valores de anomalia são destacadas as maiores anomalias negativas (M-) e maiores
anomalias positivas (M+) todo o domínio do modelo.
Valores de SSH

Ciclo 10

Ciclo 11

Ciclo 12

Ciclo 13

Anomalias

Min

Máx

Média

±DP

M-

M+

Média

±DP

SST POES

27,97

21,77

25,55

0,48

Livre

29,92

21,12

26,47

0,87

2,76

-3,90

-0,94

0,86

IS4DVAR

28,27

19,95

25,51

0,49

4,96

-1,59

0,05

0,31

BHM IS4DVAR

28,82

20,05

25,58

0,49

4,87

-2,01

-0,01

0,32

SST POES

27,71

20,95

25,20

0,48

Livre

29,46

20,09

26,22

0,91

2,82

-3,97

1,05

0,89

IS4DVAR

28,24

19,77

25,23

0,48

4,45

-1,41

0,00

0,30

BHM IS4DVAR

28,61

19,30

25,27

0,49

4,59

-2,07

0,03

0,31

SST POES

27,44

19,71

24,95

0,60

Livre

29,24

19,18

25,99

0,90

2,69

-4,02

1,05

0,77

IS4DVAR

28,07

18,32

25,01

0,49

3,05

-3,74

0,04

0,38

BHM IS4DVAR

28,12

17,75

25,09

0,51

3,22

-4,08

0,10

0,40

SST POES

27,66

19,23

24,65

0,56

Livre

29,17

18,91

25,69

0,88

2,41

-3,99

1,06

0,80
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IS4DVAR

27,93

18,19

24,69

0,55

3,74

-1,61

0,01

0,31

BHM IS4DVAR

27,88

17,96

24,75

0,56

3,89

-1,55

0,07

0,31
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Figura 51 –Valores de SST (ºC) para o período correspondente aos ciclos 10 (a), 11 (b), 12 (c) e 13 (d) para a comparação dos dados SST do POES AVHRR com os dados
estimados de SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas pontilhadas
correspondem às isotermas entre 22,5 e 27,5 ºC (intervalo de 1 ºC).
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Figura 52 –Valores de anomalia de SST (ºC) para o período correspondente aos ciclos 10 (a), 11 (b), 12 (c) e 13 (d) para a comparação dos dados SST do POES AVHRR
com os dados estimados de SST dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas
pontilhadas correspondem às isortemas de anomalias de -3, -2, -1, -0,5, 0,5, 1, 2, 3 ºC.
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As Figura 53 e Figura 54 correspondem aos valores de SST e anomalia entre
dados estimados e observados para 14 de maio de 2013. A média do SST observado
para o dia é 25,14 ºC (±0,52 ºC) com máximo de 27,99 ºC e mínimo de 21,4 ºC,
enquanto os valores para o Livre são 26,2 ºC (±0,91 ºC), 20,17 ºC e 26,22 ºC, para a
média, mínimo e máximo, respectivamente. Para o IS4DVAR, o valor médio é 25,22 ºC
(±0,5 ºC), mínimo de 20,17 ºC e máximo de 28,45 ºC, enquanto para o BHM IS4DVAR
a média do dia é 25,25 ºC (±0,52 ºC), com máximo de 28,66 ºC e mínimo de 19,12 ºC.
Para a anomalia média, os valores médios do BHM IS4DVAR e IS4DVAR foram muito
semelhantes, com valores de 0,08 ºC (±0,43 ºC) e 0,08 ºC (±0,42 ºC), respectivamente.
A anomalia máxima positiva durante o dia foi para o BHM IS4DVAR com 2,5 ºC,
enquanto a máxima anomalia negativa foi para o IS4DVAR com -5,71 ºC.

Figura 53 – Valores de SST (ºC) integrados para o período correspondente ao dia 14 de maio de 2013
para os dados SST do POES AVHRR e para os dados estimados de SST dos modelos sem (Livre) e com
assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas
pontilhadas correspondem às isotermas entre 22,5 e 27,5 ºC (intervalo de 1 ºC).
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Figura 54 –Valores de anomalia de SST (ºC) integrados para ao dia 14 de maio de 2013 para a
comparação dos dados SST do POES AVHRR com os dados estimados de SST dos modelos sem (Livre)
e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linha preta corresponde à isóbata de 200 metros. Linhas
pontilhadas correspondem às isortemas de anomalias de -3, -2, -1, -0,5, 0,5, 1, 2, 3 ºC.

A Figura 55 mostra os valores dos campos de velocidade superficial estimados
pelos modelos sobrepostos aos dados de SST estimados (esquerda) e aos valores de
anomalia em relação aos dados observados (direita). A figura é eficiente para mostrar
como os modelos conseguiram estimar o local de formação do vórtice de Cabo Frio. Os
pontos pretos em ambos os conjuntos de figuras (valores estimados e anomalias)
representam o centro do vórtice, determinado pelo menor valor de SST nos dados
observados do conjunto de dados do POES AVHRR, enquanto os pontos em amarelos
representam o centro do vórtice, estimado pelos modelos. A melhor localização do
centro do vórtice estimado foi para o modelo IS4DVAR com aproximadamente 10 km
distante do centro do vórtice detectado pelos dados observacionais, seguido do BHM
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IS4DVAR que errou em aproximadamente 11 km o centro do vórtice. No modelo Livre a
posição do centro do vórtice foi aproximadamente 70 km longe do centro ‘real’
detectado pelos dados observacionais.

Figura 55 – Valores de SST (ºC) integrados para os dados estimados de SST dos modelos sem (Livre) e
com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR) (esquerda) e valores de anomalia entre os dados estimados
e os valores de SST observados (direita) para o período correspondente ao dia 14 de maio de 2013 em
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relação aos campos de velocidade u e v representados pelas setas. Linha preta corresponde à isóbata de
200 metros. Ponto vermelho corresponde ao centro do vórtice detectado pelos valores observados de
SSH e ponto amarelo o centro detectado pelos modelos.

5.4.4. Avaliação dos perfis verticais de Temperatura e Salinidade
5.4.4.1. Temperatura (T)
5.4.4.1.1. Avalição do erro vertical
Ao todo foram assimiladas 50372 observações de temperatura (T), provindas
de perfis hidrográficos, ao longo das 40 camadas sigma do modelo. A correlação entre
os dados observacionais e o modelo (MDC) para os perfis de T foi alto para todos os
experimentos, variando entre 0,975 para o modelo Livre e 0,991 para o posterior do
BHM IS4DVAR (Figura 56).

Figura 56 – Correlação entre os dados observacionais e as estimativas dos experimentos (MDC) para
perfil de Temperatura (T). No título de cada gráfico de dispersão, encontra-se a fórmula da regressão
(y=b+ax) e o valor médio de MDC (r).
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Entre as diferenças entre os dados estimados e os dados observados de T,
média global de todos os modelos superestimou os valores de T, com as menores
médias para os posterior do IS4DVAR e do BHM IS4DVAR, com valor de 0,44 ºC (±
1,00 ºC), em contrapartida o modelo Livre apresentou as maiores médias da diferença
entre os dados e os dados do modelo, com média de 0,57 ºC (±1,38 ºC) (Tabela 9).
Tabela 9 – Diferença entre os dados observacionais e os valores estimados pelos modelos (yo-ym),
considerando as maiores diferenças negativas (M-) e maiores positivas (M+), valor médio (Média) e o
Desvio Padrão (± DP), para todo o domínio do modelo (horizontal e vertical) em todo o período
modelado para a Temperatura (T). A unidade de T é ºC.

T

yo-ym

M-

M+

Média

±DP

Livre

-6,40

9,13

0,57

1,38

IS4DVAR_prior

-6,40

9,13

0,52

1,23

IS4DVAR_posterior

-4,63

6,37

0,44

1,00

BHM IS4DVAR_prior

-5,21

9,58

0,49

1,26

BHM IS4DVAR_posterior

-4,30

7,31

0,44

1,05

A média global do RMSE (Figura 57), considerando o tempo, o espaço e as
camadas de profundidade integradas foi igual para o posterior do IS4DVAR e do BHM
IS4DVAR, com valor de 0,037 ºC (±0,03 ºC) , enquanto o maior valor foi para o modelo
Livre com média de 0,054 (±0,03 ºC). Portanto, a redução entre o Livre e os assimilados
foi aproximadamente 23%. Quando são consideradas as camadas separadamente, todos
os modelos apresentaram menores RMSE nas camadas mais profundas e valores mais
elevados em direção à superfície, chegando ao máximo de 0,21 ºC para o Livre e
mínimo de 0,19 ºC para o BHM IS4DVAR na camada mais superficial. O
comportamento dos modelos de assimilação foram bastante semelhantes, com o
posteiror sempre mostrando valores menores de RMSE que seu respectivo prior e
Livre.
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Figura 57 – Perfil vertical do RMSE em ºC integrado no tempo e espaço para os dados de Temperatura
(T) para o modelo Livre (linha vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos
assimilados IS4DVAR e BHM IS4DVAR.

A menor média global do viés (εb) (Figura 58) foi encontrada para o posterior
do BHM IS4DVAR, com valor de 0,43 ºC (±0,32 ºC), enquanto o maior valor foi para o
modelo Livre com média de 0,71 ºC (±0,34 ºC). Portanto, a redução entre o Livre e o
posterior do BHM IS4DVAR foi aproximadamente 40%, enquanto para o IS4DVAR foi
de aproximadamente 38% (0,45±0,30 ºC). Assim como o que ocorre com o RMSE,
quando são consideradas as camadas separadamente, nas camadas superiores o BHM
IS4DVAR sempre apresentou valores menores de viés, enquanto entre 500 e 1000
metros os valores foram menores para o IS4DVAR. Após 1000 metros (até 1400 m), o
modelo Livre passa a apresentar valores menores.
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Figura 58 – Perfil vertical do viés (εb) em ºC integrado no tempo e espaço para os dados de Temperatura
(T) para o modelo Livre (linha vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos
assimilados IS4DVAR e BHM IS4DVAR.

Na comparação entre as estações, os menores valores de RMSE (Figura 59)
foram para o posterior do BHM IS4DVAR no outono, com média de 0,059 ºC (±0,056
ºC), enquanto os maiores valores foram para o modelo Livre na primavera com valor
médio de 0,142 ºC (± 0,086 ºC). Entre os modelos, o posterior BHM IS4DVAR
apresentou menor média global do erro no outono (0,059± 0,056 ºC) e inverno (0,061±
0,04 ºC), enquanto para o verão (0,088± 0,058 ºC) e primavera (0,077± 0,057 ºC) a
menor média foi para o posterior do IS4DVAR. A maior diferença entre os cinco
experimentos (Livre, prior e posterior) na mesma estação foi na primavera, com o
posterior nos BHM IS4DVAR e IS4DVAR em média 0,06 ºC menores que o RMSE do
modelo Livre.
Para o viés (εb) (Figura 60) os maiores valores dos modelos assimilativos são
encontrados no verão, com o IS4DVAR apresentando valor de 2,2 ºC e o BHM IS4DVAR
1,78 ºC próximo à 1200 metros. No verão, também são encontradas as maiores médias
para todos os modelos, variando entre 0,78 ºC (±0,38 ºC) para o Livre e 0,55 ºC (±0,52
ºC) para o IS4DVAR. Os menores valores de viés para todos os modelos são observados
no inverno com média entre 0,48 ºC (±0,39 ºC) para o Livre e 0,29 ºC (±0,28 ºC) para o
BHM IS4DVAR.
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Figura 59 – Perfil vertical do RMSE em ºC para cada estação do ano integradas no tempo e espaço para
os dados de Temperatura (T) onde a) verão, b) outono, c) inverno e d) primavera para o modelo Livre
(linha vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e
BHM IS4DVAR.
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Figura 60 – Perfil vertical do viés (εb) em ºC para cada estação do ano integradas no tempo e espaço para
os dados de Temperatura (T) onde a) verão, b) outono, c) inverno e d) primavera para o modelo Livre
(linha vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e
BHM IS4DVAR.
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Foram analisados os RMSE (Figura 61) e viés (εb) (Figura 62) também para
os ciclos pré selecionados (ciclo 10, 11, 12 e 13). Entre o ciclos, o menor valor médio
(Figura 61) é pertencente ao posterior do IS4DVAR para o ciclo 12 com 0,18 ºC (±0,18
ºC). Exceto pelo ciclo 12, todos os demais ciclos apresentaram menores valores médios
para o posterior do BHM IS4DVAR em relação ao posterior do IS4DVAR ao longo das
camadas. Para o viés (εb) (Figura 62) o maior valor médio foi identificado no ciclo 10
para o modelo Livre com 0,87 ºC (±0,54 ºC), enquanto o menor valor foi para o ciclo 13
para o posterior do BHM IS4DVAR com valor médio de 0,11 ºC (±0,63 ºC). Para todos
os ciclos, exceto o ciclo 12, os valores do viés também foram menores para o posterior
BHM IS4DVAR.

Figura 61 – Perfil vertical do RMSE em ºC para os ciclos 10, 11, 12 e 13 para os dados de Temperatura
(T) onde a) verão, b) outono, c) inverno e d) primavera para o modelo Livre (linha vermelha) e os prior
(linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e BHM IS4DVAR.
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Figura 62 – Perfil vertical do viés (εb) em ºC para os ciclos 10, 11, 12 e 13 para os dados de
Temperatura (T) onde a) verão, b) outono, c) inverno e d) primavera para o modelo Livre (linha
vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e BHM
IS4DVAR.

Indiferente do passo de tempo utilizado na análise dos perfis verticais de T,
assim como para S (5.4.4.2), os modelos assimilativos apresentaram melhores
significativas em relação ao modelo Livre. A ordem de grandeza do viés (εb) e RMSE
encontradas nos resultados acima é bastante semelhante com outros trabalhos
(ZAVALA-GARAY et al., 2012; CHEN et al., 2014; BROQUET et al., 2009a, b).

5.4.4.1.2. Avaliação das seções verticais

Entre os dados dos perfis de T obtidos pelos gliders do Projeto Azul, foram
escolhidos aqueles transectos (correspondente ao transecto Maricá, identificado na
Figura 2) pertencentes aos períodos correspondentes a maio de 2013, totalizando 3
transectos distintos. O primeiro transecto (Figura 63a) corresponde ao período entre 2 e
5 de maio, o segundo transecto corresponde aos dias entre 6 e 17 de maio (Figura 63b),
e o terceiro entre 22 e 30 de maio (Figura 63c). Entre os dias 18 e 22 de maio não
houve dados no transecto. As figuras Figura 64 e Figura 65 ilustram os valores do
RMSE e viés do erro (εb) ao longo da seção, respectivamente.
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As análises dispostas abaixo buscam identificar a capacidade dos modelos em
estimar corretamente, ou mais próximo possível do real, o padrão dos dados de T
obtidos pelos gliders. Para um entendimento mais elaborado sobre a dinâmica do
sistema seria mais confiável o uso de um intervalo de tempo superior ao utilizado.
No primeiro transecto (Figura 64a e Figura 65a) é possivel observar uma
melhora considerável para o viés e RMSE dos modelos assimilados em relação ao
modelo Livre, com destaque para o modelo BHM IS4DVAR que diminuiu
significativamente os erros em relação ao Livre. Os maiores valores de erro para todos
os modelos estão dispostos principalmente na região da termoclina. Para o segundo
transecto (Figura 64b e Figura 65b), principalmente para o modelo Livre, os maiores
erros estão dispostos entre as profundidades de 50 e 300 metros, o mesmo ocorrendo
para o IS4DVAR. Para o BHM IS4DVAR os maiores valores estão abaixo da termoclina
entre 300 e 500 metros de profundidade. Por fim, o terceiro transecto (Figura 64c e
Figura 65c) apresenta valores de erro elevados na termoclina para o modelo Livre, com
valores maiores de RMSE e viés maiores que 4 ºC e 5 ºC, respectivamente,
comportamento este não observados para os modelos assimilativos.
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Figura 63 –Valores de Temperatura (T) em ºC para o período com dados do glider disponível em maio de 2013, correspondente aos períodos entre 2 e 5 (a), entre 6 e 17 (b) e
entre 22 e 30 (c) de maio de 2013 para os valores de T observados com o glider e para os dados estimados de T dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM
IS4DVAR).
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Figura 64 –Valores de anomalia entre os dados de Temperatura (T) em ºC do glider para o período com
dados do glider disponível em maio de 2013, correspondente aos períodos entre 2 e 5 (a), entre 6 e 17 (b)
e entre 22 e 30 (c) de maio de 2013 em comparação aos dados estimados de T dos modelos sem (Livre) e
com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linhas pretas correspondem às isolinas de anomalia de -2,
2 e 4 ºC.
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Figura 65 – Valores de RMSE entre os dados de Temperatura (T) em ºC do glider para o período com
dados do glider disponível em maio de 2013, correspondente aos períodos entre 2 e 5 (a), entre 6 e 17 (b)
e entre 22 e 30 (c) de maio de 2013 em comparação aos dados estimados de T dos modelos sem (Livre) e
com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linhas pretas correspondem às isolinas de RMSE de 1, 2,
3, 4 e 5 ºC.

Os valores de viés e RMSE de T obtidos em cada um dos 3 transectos foram
integrados espacial e temporalmente e os resultados médios ao longo da coluna d’água
são apresentados na Figura 67 e Figura 66, respectivamente. No primeiro transecto, a
média geral do modelo Livre e dos modelos com assimilação foram muito similares,
enquanto nos demais transectos o modelo Livre sempre apresentou valores mais
elevados, com esse comportamento mais marcado nos primeiros 400 metros da coluna
d’água. Para o RMSE, no geral o BHM IS4DVAR apresentou valores menores de erro
que os demais modelos, com os menores valores nos primeiros 250 metros da coluna,
em todos os transectos.
Considerando todas as profundidades, os menores valores médios do viés
foram observados para o modelo IS4DVAR com médias de 0,04 ºC (±0,34 ºC), 0,03 ºC
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(±0,5 ºC) e 0,08 ºC (±0,4 ºC), para os transectos a, b e c, respectivamente (Figura 66).
Para o RMSE, os menores valores são observados para o BHM IS4DVAR com valores
médios de 0,49 ºC (±0,15 ºC) para o transecto a, 0,64 ºC (±0,31 ºC) para o transecto b e
0,48 ºC (±0,21 ºC) para o transecto c (Figura 67). Para o RMSE é possível observar que
no geral houve valores máximos na região aproximada de 100 m para todos os modelos
e este decaiu consideravelmente a partir de 150 m permanecendo relativamente
constante ao longo da coluna.

Figura 66 – Perfil vertical do RMSE da Temperatura (T) em ºC para cada seção do glider integrada no
espaço e no tempo para os dados onde a) corresponde à seção entre os dias 02 e 06 de maio, b) seção
entre os dias 06 e 17 de maio e c) seção entre os dias 22 e 30 de maio de 2013 para o modelo Livre (linha
vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e BHM
IS4DVAR.
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Figura 67 – Perfil vertical do viés (εb) da Temperatura (T) em ºC para cada seção do glider integrada no
espaço e no tempo para os dados onde a) corresponde à seção entre os dias 02 e 06 de maio, b) seção
entre os dias 06 e 17 de maio e c) seção entre os dias 22 e 30 de maio de 2013 para o modelo Livre (linha
vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e BHM
IS4DVAR.

5.4.4.2. Salinidade
5.4.4.2.1. Avalição do erro vertical
Ao todo foram assimiladas 45010 observações e Salininidade (S) provindas dos
perfis hidrográficos, ao longo das 40 camadas sigma do modelo. A correlação entre os
dados observacionais e o modelo (MDC) para os perfis de S foi alto para todos os
experimentos, variando entre 0,941 para o modelo Livre e 0,97 para o posterior do
BHM IS4DVAR e do IS4DVAR (Figura 68).
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Figura 68 – Correlação entre os dados observacionais e as estimativas dos experimentos (MDC) para
perfil de Salinidade (S). No título de cada gráfico de dispersão encontra-se o a fórmula da regressão
(y=b+ax) e o valor médio de MDC (r).

Entre as diferenças entre os dados estimados e os dados observados de S,
média global dos dados superestimou os valores de S para todos os modelos, com as
menores médias para os posterior do IS4DVAR, com valor de 0,02 (± 0,24), em
contrapartida o modelo prior do BHM S4DVAR apresentou as maiores médias da
diferença entre os dados e os dados do modelo, com média de 0,09 (±0,31) (Tabela 10).
Tabela 10 – Diferença entre os dados observacionais e os valores estimados pelos modelos (yo-ym),
considerando as maiores diferenças negativas (M-) e maiores positivas (M+), valor médio (Média) e o
Desvio Padrão (± DP), para todo o domínio do modelo (horizontal e vertical) em todo o período
modelado para a Salinidade (S).
yo-ym

S

M-

M+

Média

±DP

Livre

-1,28

2,16

0,08

0,34

IS4DVAR_prior

-1,29

1,95

0,06

0,30

IS4DVAR_posterior

-1,17

1,87

0,02

0,24

BHM IS4DVAR_prior

-1,20

2,02

0,09

0,31

BHM IS4DVAR_posterior

-1,10

2,00

0,04

0,25

A média global do RMSE (Figura 69), considerando o tempo, o espaço e as
camadas de profundidade integradas foi igual para os posterior do IS4DVAR e do BHM
IS4DVAR, com valor de 0,008 (±0,0058 para o BHM IS4DVAR e ±0,0048 para o
IS4DVAR), enquanto o maior valor foi para o modelo Livre e para o prior do BHM
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IS4DVAR com média de 0,01 (±0,005 e ±0,006, respectivamente). Portanto, a redução
entre o Livre e os assimilados foi de aproximadamente 24%. Ambos os modelos
assimilados apresentaram valores de RMSE inferiores aos valores do modelo Livre em
todas as camadas, com valores maiores para todos os experimentos nas camadas
superficiais, decaindo entre 50 e 250 e variando pouco a partir deste ponto.

Figura 69 – Perfil vertical do RMSE integrado no tempo e espaço para os dados de Salinidade (S) para o
modelo Livre (linha vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados
IS4DVAR e BHM IS4DVAR.

Para o viés (εb) (Figura 70), considerando o tempo, o espaço e as camadas de
profundidade integradas a menor média foi encontrada para o posterior do IS4DVAR,
com valor de 0,033 (±0,062), enquanto o maior valor foi para o prior do BHM IS4DVAR
com média de 0,09 (±0,07). A redução entre o Livre e o posterior do IS4DVAR foi
aproximadamente 64%, enquanto para o BHM IS4DVAR foi de aproximadamente 40%.
Quando são consideradas as camadas separadamente, no geral, em todas as camadas o
viés do IS4DVAR foi melhor que os demais modelos.
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Figura 70 – Perfil vertical do viés (εb) integrado no tempo e espaço para os dados de Salinidade (S) para
o modelo Livre (linha vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados
IS4DVAR e BHM IS4DVAR.

Na comparação entre as estações, os menores valores de RMSE (Figura 71)
foram para o posterior do BHM IS4DVAR e do IS4DVAR no outono, com média de
0,013 (±0,0085), enquanto os maiores valores foram para o modelo Livre na primavera
com valor médio de 0,029 (± 0,011). A maior diferença entre os cinco experimentos
(Livre, prior e posterior) na mesma estação foi na primavera, com os posterior nos
BHM IS4DVAR e IS4DVAR em média 30% menores que o RMSE do modelo Livre.
Para o viés (εb) (Figura 72) os maiores valores dos modelos assimilativos são
encontrados na primavera, com o modelo Livre apresentando valor de 0,31. Nesta
estação, são encontrados os maiores valores do viés, com o posterior IS4DVAR
apresentando valor de 0,19 e o posterior do BHM IS4DVAR apresentando valor de 028.
Os maiores valores negativos do viés foram encontrados para o posterior do IS4DVAR
no verão (-0,14). As menores médias globais também são encontradas no verão (-0,009
± 0,079 para o posterior do IS4DVAR e 0,024 ± 0,084 para o posterior do BHM
IS4DVAR).
Considerando a profundidade até 2000 metros (todas as camadas sigma), no
geral, o IS4DVAR apresentou valores melhores que o BHM IS4DVAR, entretanto, se é
realizado um corte na profundidade e somente as profundidades referentes aos 1000
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metros onde foram construídas as matrizes do BHM IS4DVAR, todas as estações passam
a apresentar valores médios de RMSE e viés menores para o BHM IS4DVAR, exceto
para o outono.

Figura 71 – Perfil vertical do RMSE para cada estação do ano integradas no tempo e espaço para os
dados de Salinidade (S) onde a) verão, b) outono, c) inverno e d) primavera para o modelo Livre (linha
vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e BHM
IS4DVAR.

153

Figura 72 – Perfil vertical do viés (εb) para cada estação do ano integradas no tempo e espaço para os
dados de Salinidade (S) onde a) verão, b) outono, c) inverno e d) primavera para o modelo Livre (linha
vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e BHM
IS4DVAR.

Para S todos os ciclos apresentaram valores inferiores para o posterior do
IS4DVAR para o RMSE, exceto o ciclo 13 com valor médio menor para o posterior do
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BHM IS4DVAR (0,05 ± 0,03). A diferença entre os posterior nos demais ciclos foi
menor que 0,0009. Entre os ciclos, os maiores valores de RMSE estão no ciclo 13,
exceto para o posterior do BHM IS4DVAR. O menor valor médio do RMSE nos ciclos
foi 0,039 (±0,03) para o posterior do IS4DVAR no ciclo 11. Para o viés (εb) a média
geral do ciclos foi menor para o posteiror do BHM IS4DVAR, em todos os ciclos. Entre
os valores, o menor valor foi para o ciclo 13 com 0,034 (±0,07) e o maior foi para o
ciclo 12 (0,136 ±0,12) para o prior do IS4DVAR. Ao longo da coluna, os viés de todos
os modelos foram positivos (maiores que os valores observados) até os 1000 metros e a
partir deste tenderam a ficar negativos (subestimando o valor de S).
As figuras Figura 73 e Figura 74 mostram o comportamento das métricas de
erro acima citadas para todas as camadas de profundidade da coluna d’ água.

Figura 73 – Perfil vertical do RMSE da Salinidade (S) para os ciclos 10, 11, 12 e 13 com resultados do
modelo Livre (linha vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados
IS4DVAR e BHM IS4DVAR.
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Figura 74 – Perfil vertical do viés (εb) da Salinidade (S) para os ciclos 10, 11, 12 e 13 com resultados do
modelo Livre (linha vermelha) e os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados
IS4DVAR e BHM IS4DVAR.

5.4.4.2.2. Avaliação das seções verticais
Entre os dados dos perfis de S obtidos pelos gliders do Projeto Azul, foram
escolhidos aqueles transectos (correspondente ao transecto Maricá, identificado na
Figura 2) pertencentes aos períodos correspondentes à maio de 2013, totalizando 3
transectos distintos. O primeiro transecto (Figura 75a) corresponde ao período entre 2 e
5 de maio, o segundo transecto corresponde os dias de 6 à 17 de maio (Figura 75b), e o
terceiro entre 22 e 30 de maio (Figura 75c). Entre os dias 17 e 22 de maio não houve
dados no transecto. As figuras Figura 76 e Figura 77 ilustram os valores do RMSE e
viés do erro (εb) ao longo da seção, respectivamente.
No primeiro transecto (Figura 76a e Figura 77a) é possivel observar uma
melhora considerável para o viés e RMSE dos modelos assimilados em relação ao
modelo Livre, principalmente para o modelo BHM IS4DVAR que diminuiu
consideravelmente os erros em relação ao Livre nas profundidades entre 50 e 350
metros. Os maiores valores de erro para todos os modelos estão dispostos
principalmente nesta região. Para o segundo transecto (Figura 76b e Figura 77b), o
mesmo comportamento ocorre, com os modelos de assimilação diminuindo
consideravelmente os erros na região que o modelo Livre não conseguiu estimar
satisfatoriamente S, entretanto, nesta mesma região onde o modelo Livre superestimou
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os valores de S, os modelos assimilativos superestimaram, com comportamento muito
semelhante entre os dois (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Por fim, o terceiro transecto
(Figura 76c e Figura 77c) apresenta valores de erro bastante marcados na região entre
50 e 200 metros para o modelo Livre, com valores os maiores valores de RMSE e viés
maiores que 0,8 e 1, respectivamente, comportamento este não observados para os
modelos assimilativos.
O comportamento observado nas Figura 76 e Figura 77 para S são bastante
semelhantes aos resultados obtidos nas Figura 64 e Figura 65 para T para todos os
transectos.
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Figura 75 –Valores de S para o período com dados do glider disponível em maio de 2013, correspondente aos períodos entre 2 e 5 (a), entre 6 e 17 (b) e entre 22 e 30 (c) de
maio de 2013 para os valores de S observados com o glider e para os dados estimados de S dos modelos sem (Livre) e com assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR.
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Figura 76 –Valores de anomalia entre os dados de S do glider para o período com dados do glider
disponível em maio de 2013, correspondente aos períodos entre 2 e 5 (a), entre 6 e 17 (b) e entre 22 e 30
(c) de maio de 2013 em comparação aos dados estimados de S dos modelos sem (Livre) e com
assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linhas pretas correspondem às isolinhas de anomalia de -1à 1,
com intervalo de 0,25 entre as isolinhas.
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Figura 77 – Valores de RMSE entre os dados de Salinidade (S) do glider para o período com dados do
glider disponível em maio de 2013, correspondente aos períodos entre 2 e 5 (a), entre 6 e 17 (b) e entre 22
e 30 (c) de maio de 2013 em comparação aos dados estimados de S dos modelos sem (Livre) e com
assimilação (IS4DVAR e BHM IS4DVAR). Linhas pretas correspondem às isolinhas do RMSE de ente
0,25 à 1 (intervalo de 0,25).

Os valores de viés e RMSE de S obtidos em cada um dos 3 transectos foram
integrados espacial e temporalmente e os resultados médios ao longo da coluna d’água
são apresentados na Figura 78 e Figura 79, respectivamente. No primeiro transecto a
média geral do modelo Livre e dos modelos com assimilação foram muito similares,
enquanto nos demais transectos o modelo Livre sempre apresentou valores mais
elevados, com esse comportamento mais marcado nos primeiros 400 metros da coluna
d’água. Para o RMSE, no geral o BHM IS4DVAR apresentou valores menores de erro
que os demais modelos, com os menores valores nos primeiros 250 metros da coluna
em todos os transectos.
Considerando todas as profundidades, os menores valores médios do viés
foram observados no transecto a para o modelo BHM IS4DVAR com média de 0,005
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(±0,07) e no transecto c para o IS4DVAR com média de -0,01 (±0,05), enquanto no
transecto b ambos apresentaram o mesmo valor de 0,01 (±0,1 e ±0,09 para o IS4DVAR e
BHM IS4DVAR, respectivamente) (Figura 78). Para o RMSE, os menores valores são
observados para o BHM IS4DVAR com valores médios de 0,49 (±0,15) para o transecto
a e 0,13 (±0,05) para o transecto c, enquanto para o transecto b os valores médios do
RMSE foram semelhantes entre o IS4DVAR (0,14±0,05) e BHM IS4DVAR (0,14±0,06),
entretanto, foram melhores para o modelo Livre (0,13±0,05) (Figura 79). Para o viés é
possível observar que para os modelos com assimilação houve sempre valores abaixo
do valor observado entre 120 e 500 metros de profundidade.

Figura 78 – Perfil vertical do viés (εb) da Salinidade (S) para cada seção do glider integrada no espaço e
no tempo para os dados onde a) corresponde à seção entre os dias 02 e 06 de maio, b) seção entre os dias
06 e 17 de maio e c) seção entre os dias 22 e 30 de maio de 2013 para o modelo Livre (linha vermelha) e
os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e BHM IS4DVAR.
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Figura 79 – Perfil vertical do RMSE (da Salinidade (S) para cada seção do glider integrada no espaço e
no tempo para os dados onde a) corresponde à seção entre os dias 02 e 06 de maio, b) seção entre os dias
06 e 17 de maio e c) seção entre os dias 22 e 30 de maio de 2013 para o modelo Livre (linha vermelha) e
os prior (linha preta) e posterior (linha azul) dos modelos assimilados IS4DVAR e BHM IS4DVAR.
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
O uso de assimilação de dados na previsão do estado do oceano está se
tornando muito popular devido à capacidade de combinar modelos numéricos com
observações reais do ambiente, seja in situ ou por sensoriamento remoto, e diversas
técnicas são desenvolvidas e aprimoradas para a perspectiva de assimilação de dados.
Entretanto, para todas as abordagens, há a necessidade de se realizar um design ótimo
das covariâncias de erro do background do sistema. Este procedimento irá direcionar as
estimativas para idealmente refletir as estruturas dominantes, e assim modificar os
incrementos entre os ciclos para que a análise se aproxime do verdadeiro estado do
sistema.
Para todos os resultados do estudo de caso, os modelos assimilativos
apresentaram melhores estimativas que a rodada sem assimilação, mostrando a
eficiência da assimilação para caracterizar a dinâmica do sistema. Entre os dois sistemas
assimilativos, na maioria dos casos, o modelo utilizando BHM apresentou melhores
resultados que o IS4DVAR padrão, principalmente na região superficial e nas primeiras
camadas, com profundidade até aproximadamente 250 metros. Essa profundidade tratase da região mais dinâmica da coluna d’água e está intimamente ligada aos processos
que ocorrem na interface mar-ar, o que a torna uma região altamente dinâmica, assim
como a região costeira. Estimar precisamente essas regiões é um grande desafio para a
modelagem.
Os melhores resultados alcançados com BHM nesta região estão diretamente
associados à capacidade de refinamento que as matrizes com BHM detém, pois estas
comportam uma evolução temporal de pequena escala, neste caso 7 dias, na matriz de
covariância do erro de background (D). Com um intervalo de tempo menor, elas são
capazes de capturar nuances no sistema mais facilmente que o método original
No caso do ROMS 4DVAR, as matrizes de covariância de background são
baseadas no desvio padrão de uma rodada sem assimilação de dados (Σ), uma matriz
univariada da correlação dos erros (C) e em um operador de balanço dinâmico
multivariado (Kb). O cálculo de D (matriz de covariância do erro de background) é
realizado somente em uma etapa prévia à assimilação onde os componentes de C são
normalizados e os componentes de Σ são considerados em períodos que permitem
caracterizar o sistema, como o uso de desvios padrão mensal ou sazonal. O cálculo de C
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é somente realizado baseado nos valores de background. Na abordagem aplicada neste
estudo, o componente vertical de C foi modificado, Cv, para ser atualizado a cada passo
de tempo do modelo. Ou seja, a cada passo de tempo uma nova correlação vertical dos
erros é disponibilizada para a assimilação. Quanto ao componente horizontal Ch, ele
continuou sendo modelado como um operador de difusão.
Para a construção das matrizes, além dos dados de background optou-se pelo
uso de valores de diferença entre os dados de background e dados observados que
seriam utilizados no processo assimilativo. Grande parte dos modelos assimilativos são
baseados somente na anomalia de uma rodada longa, sem considerar essa segunda
etapa, pois há um consenso que tal procedimento é suficiente para detectar aspectos
sazonais/climatológicos da região de estudo. Porém, os resultados mostrados nesta tese
demonstram que na maioria dos casos, a modificação proposta foi mais eficiente para
estimar os valores das variáveis que o sistema IS4DVAR padrão, principalmente em
áreas costeiras do domínio de modelagem.
Diversos estudos já utilizaram a combinação desses dois componentes para
atualizar as estimativas de D. Por exemplo, Wang et al. (2008) aumentou a variância
das anomalias de um conjunto de dados após dimensioná-lo com a média dos quadrados
das diferenças. Desroziers et al. (2005) modificou as covariâncias usando os
diagnósticos da função custo. Dobricic et al. (2014), assim como neste trabalho, inclui a
diferença usando teoria Bayesiana e amostragem de Monte Carlo. Todos os autores
encontram melhorias quando é adicionada está informação, corroborando com os
resultados deste trabalho.
A especificação de covariâncias de erro de background e de observação mais
realistas desempenha um papel central na assimilação de dados, pois determina a
filtragem espacial e propagação das observações a uma extensão grande. Além disso, os
erros de background podem ser considerados como a soma dos erros de previsibilidade
(correspondente à evolução dos erros de análise) e de erros de modelo (correspondente a
imperfeições do modelo). Apesar de algumas técnicas baseadas em ensemble já
permitirem a simulação destes erros, a representação do erro do modelo ainda é um dos
desafios técnicos da assimilação de dados.
Este trabalho caracteriza-se como o primeiro esforço em modificar a leitura da
matriz de covariância de background do 4DVAR. Portanto, ainda há diversas lacunas
que devem ser preenchidas na busca de uma representação mais realística do sistema.
164

Entre os possíveis trabalhos futuros para o uso do método, adicionar componentes de
superfície como SSH, e a modificação da leitura do componente horizontal da matriz, B,
para também utilizar esse refinamento é um dos pontos que podem ser abordados. Outro
destaque é o uso desta abordagem em outros sistemas. Atualmente este método está
sendo implementado no Sistema de Correntes da Califórnia (CCS), para determinar se a
representação do BHM para diferentes regiões de estudo, com diferenciada dinâmica,
continua satisfatória.
Para o estudo de caso da Bacia de Santos, algumas modificações, além da
inclusão de dados superficiais, podem ser consideradas em uma próxima etapa de
assimilação de dados. Entre estes, utilizar sobreposição de informações de observação
entre os ciclos, como já é utilizado em outros sistemas como na Califórnia (MOORE et
al., 2011b;2001c; NEVEU et al, 2006), onde observações de janelas de assimilação se
sobrepõem em alguns dias. Esse procedimento auxilia na minimização da função custo
J e promove maior homogeneidade dos valores de J entre os ciclos.
A busca pela minimização de J sendo realizada em um espaço mais
‘homogêneo’ auxilia o gradiente conjugado a encontrar o mínimo para J mais
rapidamente, diminuindo assim o custo computacional envolvido no processo
assimilativo. Devido à computação das covariâncias em cada passo de tempo, o modelo
com BHM se apresentou mais custoso computacionalmente que o modelo IS4DVAR
padrão, com diferenças médias de 3h extras nos ciclos (aproximadamente cada ciclo no
IS4DVAR para a região de estudo e com a parametrização utilizada gastou 15h para o
resultado da análise ou posterior). Com a inclusão de novos cálculos acima citados,
assim como novos dados, este custo será mais elevado, porém podem-se tomar algumas
medidas para remediar esta situação, como o uso de um pré-condicionamento de
segundo nível (útil para quando se tem mais que um outer-loop), o uso de maior
potência computacional, como parelelismo.
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