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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) Temas do Grupo de Trabalho da 

Componente Atmosférica

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



1) Medidas de Fluxo da Bóia ancorada em 28⁰S, 43⁰W 

2) Medidas de Corrente 

3) Medidas Hidrográficas

4) Medidas de TSM e Salinidade através de dados de 

Sensoriamento Remoto 

5) Medidas de Sedimentos/Benthos

6) Medidas costeiras (Ondas e Marés)

7) Componente de Modelagem Numérica (Regional e 

Global)

SUBPROJETOS

B) Temas do Grupo de Trabalho e 

Medidas da Componente Oceânica
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Construction and mooring of an Atlas buoy at 

28⁰S,44⁰W

MicroCAT

The  Atlas-B - Guariroba
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8

The 1st Atlas-B, deployed  near 28.5⁰S,44⁰W 

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 28.5⁰S, 42⁰W)- RV Alpha Crucis –

USP

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



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) 



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 são parte 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)



• 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

Séries temporais 

de 04 fundeios 

correntográficos 

históricos



(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



(a) Densidade de ciclones durante

eventos negativos e positivos do SAD.

(b) Trajetórias de ciclones gerados

sobre a região de máxima ciclogeneses

(c) para eventos negativos e (d)

positivos do SAD. Densidade das

trajetórias de ciclones durante (e)

eventos negativos e (f) positivos do

SAD. (g) Diferença entre composições

de SAD positivos e negativos de

ciclogeneses (sombreado) e TSM média

(contornos). (h) Densidade de trajetórias

de ciclones (sombreado) e temperatura

média em 850 hPa (contornos).

(Bombardi et al 2013a)

DIPOLO DO ATLANTICO, TSM E CICLONES



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
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(Carvalho e Jones 2013)

QUAIS AS 

PROJEÇÕES 

FUTURAS DA 

TEMPERATURA 

PARA A 

AMÉRICA DO 

SUL?



ALGUNS NUMEROS INICIAIS DO SANSAO



Site em construção...



OBRIGADO PELA ATENÇÃO


