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Objetivos Gerais

• Contribuir para o melhor entendimento da variabilidade

climática sobre a América do Sul:

– Clima presente: dados atmosféricos e

oceanográficos

– Cenários de clima futuro: dados de Modelos de

Circulação Global e simulações de regionalização

dinâmica através de Modelos Climáticos Regionais.

• Bóias no Oceano Atlântico Sudoeste (SAO)



As principais metas no projeto original são:

- Entender como a intensidade da precipitação, persistência e circulação ZCAS e

as monções na AS poderão ser modificadas num clima mais quente que o atual e

sua relação com a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) no SAO;

- Avaliar modificações no regime de precipitação associado com sistemas

frontais e bloqueios e sua relação com a TSM no clima presente e cenários

futuros;

- Analisar o impacto da TSM na climatologia e variabilidade dos ciclones sobre o

SAO e como serão modificados num cenário de clima futuro;

- Estudar o comportamento regional e local do SAO no clima presente e futuro;

- Ancorar uma bóia ATLAS equipada com diversos instrumentos oceanográficos e

atmosféricos no SAO e obter: medidas hidrográficas e de corrente; componentes

bióticos; sedimentos oceânicos; etc. Muitas medidas serão obtidas através de

missões com o navio oceanográfico do IO/USP (Alpha Crucis) recentemente

adquirido com auxilio da FAPESP.

- Utilizar os dados da Bóia e os gerados através nas missões oceanográficas para

validação de modelos e dados produzidos por outras fontes.



SUBPROJETOS

A) Atmosphere Working Group

1) ZCAS no presente e futuro e Variabilidade de 

Monção

2) Avaliação das alterações na atividade frontal e de 

bloqueio sobre o Sudeste do Brasil sob cenários de 

mudança climática

3) Desenvolvimento de ciclones e ciclogêneses no 

presente e futuro sobre o SAO

4) Avaliação de Mudanças Climáticas no SAO



Ocean Working Group: Entendendo o SAO através de 

observações e modelagem

1) The Flux Measuring Buoy at 28S, 43W 

2)  The Current Measurements 

3) The Hydrographic Measurements

4) Remote Sensing of SST and SSH 

5) The Biological / Bio-Optical Component 

6) Bottom Sediments/Benthos

7) Coastal Zone (Surface waves and Tides)

8) The Numerical Modeling Component

B) Ocean Working Group
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• Simone E. T. Ferraz (UFSM)

• Ilson Carlos Almeida da Silveira (USP)

• Ilana Wainer (USP)

• Olga Sato (USP)

• Eduardo Siegle (USP)

• Paulo Polito (USP)



Construction and mooring of an Atlas buoy at 

28S,44W

MicroCAT

The  Atlas-B - Gariroba
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The 1st Atlas-B, deployed  near 28.5S,44W 

was “baptized” as Guariroba! 

1st Joint Cruise: November 2012 (mooring test of 

Guariroba in Ubatuba)

2nd Joint Cruise: April 2013 (definitive mooring of 

Guariroba at 28.5S, 42W)- RV Alpha Crucis – USP

Projects FAPESP-MC (SANSAO), INCT-MC, ATLAS-B, NAP-MC (INCLINE)



The Guariroba data will be 

released throgh the GTS
Position
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Ondógrafo - Datawell DWR-9

MKIII 0.9 m - Comunicação via Argos

Dados serão disponibilizados online

Ondógrafo se

encontra em fase

final de preparo e

testes para fundeio

Ondógrafo: utilizado para obter uma série temporal de dados medidos para a plataforma de

SP... são raros os dados de ondas medidos no Brasil. Pode ser utilizados como condição

de contorno para modelos de propagação de ondas para águas costeiras, e também para a

validação de modelo regionais. Ele será fundeado na plataforma continental, em

profundidades de aprox. 60 - 80 metros em uma linha em frente a Santos... mas offshore.





Análise do clima de ondas para o SE do Brasil 
baseado no modelo global WaveWatch III (NOAA)

• força de ondas ao 

longo do período 

analisado

• distribuição de 

ondas (altura e 

período).



Aplicação de modelo numérico (Delft3D) para SP – propagação de ondas



- Os impactos climáticos globais decorrentes de alterações de

equilíbrios regionais no oceano são conhecidamente relevantes.

Entretanto, para dimensionamento destes fenômenos em relação

aos padrões climáticos regionais, transpondo-os para a meso e

pequena escala, há necessidade da regionalização numérica do

problema, questão está aqui tratada para o Atlântico Sul

- A regionalização (downscaling) para o Atlântico Sul foi realizada

utilizando-se o código do Regional Ocean Modeling System –

ROMS (Shchepetkin & Mcwilliams, 2005) e MCG escolhido em

função de sua representatividade do clima da América do Sul e

oceano.



	

Tendência da TSM no 

Atlântico Sul. Resultados 

originários das projeções 

climáticas CCSM3 (IPCC-

AR4).  Em preto resultados 

históricos e em azul 

(vermelho) projeções 

climáticas do cenário B1 

(A2) 

Linhas de corrente (SODA) 

sobrepostas aos resultados 

do modelo aninhado 

(superfície). Detalhe mostra 

snapshot da elevação (SSH) 

em metros. Seta tracejada é 

referencia para perfil vertical 

da densidade (Pereira, 

Rodrigues, & Wainer, 2013) 



Reanálise oceânica 

SODA

Padrão médio da TSM 

Oeste do Atlântico Sul

Reanálise oceânica 

20c3m

Padrão médio da TSM 

Oeste do Atlântico Sul

Downscaling ROMS
Padrão médio da TSM 
Oeste do Atlântico Sul

	

Padrões de referência da 

TSM média (1970-1999) na 

região oeste do Atlântico 

Sul. Esquerda reanálise 

(SODA), centro rodada IPCC 

histórica (20C3M)  e direita 

resultados de 

regionalização com 

forçantes datadas NCEP 

(ROMS). 

Reanálise oceânica 

SODA

Regionalização oceânica 

ROM S 

São Paulo - BrSão Paulo - Br

	

Linhas de corrente 

(intensidade proporcional 

a cor) para o mesmo 

instante na reanálise 

(SODA) e no modelo 

regional (SAC19c 

(Pereira e Wainer 2013)



Tendência ROMS

Forçante - 20c3m

século XX - oC/ano

Tendência Historico 

GCM - 20c3m  

século XX - oC/ano

Projeção GCM - IPCC

CCSM3 - A2

média SST - século XXI

Tendência Projeção 

GCM - B1  

século XX - oC/ano

Tendência ROMS

Forçante - B1

século XX - oC/ano

Tendência ROMS

Forçante - A2

século XX - oC/ano

 oC/ano
	

Tendência entre 2020-2049 para os modelos GCM (linha superior) e 

modelo regional (linha inferior).  Resultados históricos (esquerda), 

resultado B1 (otimista-centro) e resultado A2 (pessimista-direita). 

(Pereira e Wainer 2013)



O Espessamento da Corrente do Brasil e suas 

Consequências Dinâmicas

O Sistema Corrente do Brasil 

•A região da borda oeste do Atlântico Sul é formada por um

empilhamento de massas de água.

• A Água Central do Atlântico Sul (ACAS) e Água Intermediária Antártica

(AIA) são parte integrante da Circulação de Revolvimento Meridional do

Atlântico (AMOC) e da Corrente do Brasil (CB).

• Num cenário de mudanças climáticas, estas duas massas se alterarão

significativamente causando reajustes em suas profundidades

hidrostáticas devido a variações de conteúdo de T e S.

•Consequentemente, busca-se compreender como a circulação da borda

oeste será alterada.

( Rocha, Silveira, Castro e Lima, 2013 JGR - Oceans)



O Status Quo

• A CB se espessa em seu 

caminho para o sul, variando 

de 200 m (em 17º S) a 1800 

m (em 38º S).

• Na Bacia de Santos, a CB 

incorpora o escoamento da 

AIA

• Tal espessamento não foi 

documentado a partir de 

observações de velocidade 

na literatura

• Tampouco fora 

documentado as alterações 

na dinâmica da CB 

resultante do espessamento. 

Ao norte da Bifurcação de Santos: CB com 500 m

Ao sul da Bifurcação de Santos: CB  > 800 m



O Conjunto de Dados
Séries temporais de 04 fundeios correntográficos históricos

Representação dos vetores médios dos 4 fundeios aos níveis de 50 m 

e 700 m, evidenciando a Bifurcação de Santos entre 25º S e 27º S



O Espessamento Documentado

Perfis verticais médios de

velocidades ao longo da

frente da CB

• A CB tem 350 m em 22,5º S

• A CB tem 900 m em 28º S

• Mudanças importantes no 
cisalhamento vertical de 
velocidades

• Mudanças significativas entre as  
porções barotrópicas e baroclínicas 
do jato médio da CB



Energética da CB em 22,5º S

~ 70% da energia na componente baroclínica



Energética da CB em 28º S

~ 63% da energia na componente barotrópica



Análise de Estabilidade Linear
(uso de modelo 1D aplicável aos fundeios correntográficos)

Em 22,5ºS

Em 25º S

Em 28º S

Pelo Teorema de Charney-Stern, a CB é baroclinicável instável ao longo de 

toda a área de estudo



Resultados da Análise

Em 22,5ºS   Em 25º S    Em 28º S

• Ondas quase-estacionárias (c=0) em 
22,5º S

• Ondas instáveis se propagam para 
sul entre 25º S e 28º S

• Ondas instáveis mais curtas no sul 
da área de estudo

• As ondas instáveis são de baixo 
Número de Burger:  são 
baroclínicas, mas sofrem influência 
da topografia de fundo



Avaliação das alterações na atividade frontal e de 
bloqueio sobre o Sudeste do Brasil sob cenários de 

mudança climática

(Ferraz, Nascimento, Pedroso 2013)

QUAL A IMPORTÂNCIA DE SE ESTUDAR BLOQUEIOS ATMOSFÉRICOS?

• Quando os bloqueios se configuram, as condições associadas a eles permanecem
durante um tempo considerável afetando diretamente os regimes de temperatura
e precipitação em localidades diferentes.

• Uma vez que os modelos de previsão de médio e longo prazo consigam
identificar a ocorrência deste fenômeno, o grau de acerto dos mesmos terá um
aumento significativo.

• Investigar de que modo os bloqueios são representados pelos modelos
climáticos de grande escala torna-se crucial para aumentar sua confiabilidade.



ÁREAS PREFERENCIAIS PARA A OCORRÊNCIA DE BLOQUEIOS

Fonte: NASA / The COMET Program



• Testar índices de determinação de Bloqueios e Sistemas Frontais para o clima
presente e futuro.

• Incluir critério adicional aos índices de bloqueios para que os mesmos se
tornem mais robustos e não identifiquem fenômenos que não sejam bloqueios.

• Determinar uma climatologia atualizada da atividade de Bloqueios e de
Sistemas Frontais. Esta servirá como o estado atual da atmosfera em
comparação a situação de Clima Futuro.

• Avaliar a alteração na frequência e/ou intensidade de Bloqueios/Sistemas
Frontais no sul e sudeste do Brasil mediante cenários de mudança do Clima e
analisar como esta modificação poderá afetar o regime de precipitação.

• Como a TSM influencia a frequência, intensidade e posicionamento dos
bloqueios?

PROPOSTA DE TRABALHO



(Oliveira, Carvalho, Ambrizzi 2013)

Nova Climatologia de 

Bloqueios para o HS e sua 

relação com ENOS e SAM
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Uma CH fraca: inverno

mais frio e chuvoso na

região sudoeste da AS e

mais brando e seco nos

estados de Minas Gerais e

Bahia. Um padrão oposto

foi obtido quando a CH se

fortalece.

T do ar (JJA):  a) anomalias fracas de CH e b) 

anomalias fortes de CH.

Com a atmosfera mais aquecida existe a possibilidade de mudanças

no posicionamento da Célula de Hadley (CH) e, desta forma, afetando a

circulação atmosférica de médias latitudes e o clima em geral.
(Freitas e Ambrizzi, 2012)

Como a Célula de Hadley poderá ser alterada em cenários futuros do clima, quando a

atmosfera estiver mais aquecida, e qual seu impacto no clima da América do Sul?



Número total de ciclones e número de ciclones 
por estação do ano no período de 1989-2007 obtido 
através do ERA Interim e simulações do RegCM3. 

 

 ERA Interim RegCM3 

TOTAL 846 853 (=) 

PRIMAVERA 250 221 (-11%) 

VERÃO 207 223 (+8%) 

OUTONO 192 202 (+5%) 

INVERNO 197 207 (-5%) 

 

Densidade de Ciclones (esquerda) associada ao 85 percentil 
de precipitação (direita) durante a estação de inverno obtido 
com o Era Interim (topo) e RegCM3 (baixo). Unidades de 
precipitação em mm day

-1
. 

	

MRC, Ciclones Extra tropicais e Eventos Extremos

(Pereira 2013)



DJF  10yr average T850 85th percentile (colored 
lines) and daily mean climatological precipitation 

(gray levels) > 5mm/day
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An extensive analysis comparing CFSR and NCEP precipitation 

with estimates from station and satellite can be found in 

Carvalho, et al. 2012: Precipitation characteristics of the South 

Monsoon System derived from multiple data sets. Journal of 

Climate, 25, 4600-4620

T 85th = 18.0C T 85th = 18.9C



CMIP5 T850 85th

Percentile Historic Run 
(1956-2005)
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RCP8.5 PROJECTIONS 

FOR T850 85TH

PERCENTILES: DJF

EXPANSION IN AREA OF 

THE 85th PERCENTILES 

OBTAINED FOR THE 

HISTORIC RUN

15 yrs average 

Starting in 2011

(Carvalho and Jones 2013 – JClimate)
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PRÓXIMOS PASSOS…



Site em construção...



OBRIGADO PELA ATENÇÃO


