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ABSTRACT: The El Niño Southern Oscillation and La Niña are phenomena 7 

capable of alter significantly the world climate. Through currents and wind sur-8 

face anomaly fields obtained from results of a high resolution ocean model and 9 

the NCEP/NCAR reanalysis data, it was possible to identify intensifications and 10 
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1. INTRODUÇÃO 13 

 Os oceanos e a atmosfera formam um único sistema que, para ser ade-14 

quadamente compreendido, deve ser estudado em conjunto. As feições atmos-15 

féricas e oceânicas exercem forte influência uma na outra (COLLING, 1998). 16 

No Atlântico Sul a circulação subtropical é influenciada por um sistema semi-17 

permanente de alta pressão, também denominado anticiclone do Atlântico Sul 18 

(TASCHETTO & WAINER, 2003). Esse sistema transfere energia para o ocea-19 

no e é responsável pela formação do Giro Subtropical do Atlântico Sul (PE-20 

TERSON & STRAMMA, 1991). Da mesma forma, a temperatura de superfície 21 

do mar (TSM) é capaz de provocar a intensificação dos ventos na célula de 22 

Hadley, na atmosfera. A TSM também pode influenciar no posicionamento da 23 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), por exemplo (COLLING, 1998). 24 

 Na década de 90, a visão científica para os fenômenos das oscilações 25 

como o El Niño – Oscilação Sul (ENOS), no oceano Pacífico, e a Oscilação do 26 

Atlântico Norte (NAO), no oceano Atlântico, mudou. As oscilações passaram a 27 
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ser estudadas como fenômenos naturais de nosso planeta, e não como 28 

condições anômalas como haviam sido tratadas até então (COLLING, 1998). 29 

  Os fenômenos que ocorrem devido às interações oceano-atmosfera, são 30 

de fundamental importância para o clima global. Dentre eles, destacam-se o El 31 

Niño e a La Niña que, apesar de ocorrerem no oceano Pacífico Equatorial, 32 

influenciam as demais regiões da Terra devido às anomalias que provocam. O 33 

El Niño pode ser descrito como o aquecimento anômalo das águas superficiais 34 

do oceano Pacífico Equatorial. Geralmente ocorrem entre períodos de 2-7 35 

anos, porém não é sabida a origem desde fenômeno. Já La Niña corresponde 36 

ao resfriamento anômalo das águas superficiais do oceano Pacífico e, no caso, 37 

pode ser considerada ao fenômeno oposto ao do El Niño. 38 

2. OBJETIVO 39 

 Este trabalho tem como objetivo investigar potenciais mudanças nos 40 

padrões de circulação do Giro Subtropical do Atlântico Sul em um ano de El 41 

Niño e La Niña. 42 

3.  METODOLOGIA 43 

 A área de estudo do compreende toda a extensão do oceano Atlântico 44 

Sul, entre as latitudes 10N e 80S e as longitutes 80W e 30E. O padrão de 45 

circulação oceânica para esta região é composto por cinco correntes principais, 46 

sendo quatro componentes do giro subtropical do Atlântico Sul (PETTERSON 47 

& STRAMMA, 1991). A Atmosfera apresenta três principais padrões de 48 

circulação, os ventos de oeste, os ventos alísios e um sistema semipermanente 49 

de alta pressão localizado na região central do oceano. 50 

 Dados zonais e meridionais de vento superficial foram utilizados oriun-51 

dos da reanálise do National Center for Environmental Prediction (NCEP) 52 



3 
 

(BRÖNNIMANN et al., 2012)/National Center for Atmospheric Research 53 

(NCAR) (ALLAN et al., 2011) com resolução horizontal de 2,5°. A série tempo-54 

ral analisada decorre desde janeiro de 1992 à novembro de 2010 e é comporta 55 

por médias mensais. O El Niño de 1997/98 e a La Niña de 2007/08 foram esco-56 

lhidos para a análise dos resultados por serem os episódios destes fenômenos 57 

que mais se destacaram durante o período analisado. A partir da serie temporal 58 

de vento, elaborou-se um ano clima como a média da série temporal disponí-59 

vel, o ano de El Niño, compreendido entre maio de 1997 a abril de 1998, e um 60 

ano de La Niña, compreendido entre agosto de 2007 e julho de 2008. 61 

 A análise oceânica utilizou os resultados do MIT  Gene-62 

ral Circulation Model (MITgcm) com resolução horizontal de 1/6°, oriundos do 63 

projeto Estimating the Circulation and Climate of the Ocean Phase II (ECCO2) 64 

que possui o objetivo de produzir uma descrição quantitativa da evolução tem-65 

poral do estado do oceano global através da utilização de modelo numérico e 66 

assimilação de dados (MENEMENLIS et al., 2008). Os dados globais de velo-67 

cidade zonal e meridional foram obtidos para a mesma série temporal do vento 68 

e também são compostos por médias mensais. Para a análise oceânica tam-69 

bém foi calculado o ano clima composto pela média dos dados de toda a série 70 

temporal. O ano correspondente ao El Niño e La Niña para a análise oceânica 71 

corresponde ao mesmo período determinado para a análise atmosférica. 72 

 A partir destes cálculos, foram determinadas as anomalias da circulação 73 

do vento e oceânica a fim de determinarmos as mudanças impostas no Atlânti-74 

co Sul pelos eventos de El Niño/La Niña. As anomalias foram obtidas pela sub-75 

tração dos anos de El Niño/La Niña em relação ao dado controle tanto para a 76 

análise atmosférica quanto para a análise oceânica. 77 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 78 

 A partir do proposto anteriormente, pretende-se, nesta seção, apresentar 79 

os resultados e discussões obtidos neste trabalho. Serão apresentados os re-80 

sultados das anomalias de vento e em seguida, os resultados das anomalias 81 

da circulação oceânica. 82 

4.1. Análise atmosférica 83 

 Observa-se, na Figura 1 o padrão de ventos resultantes da média de 84 

toda a série temporal. Na anomalia do El Niño, observa-se intensificação dos 85 

ventos na região do Congo e alcançando aproximadamente 30°W na região 86 

oceânica (Figura 2). Ainda nessa figura, observa-se intensificação dos ventos 87 

de oeste entre as longitudes aproximadas de 0° e 40°S. Na região do continen-88 

te antártico, observa-se intensificação dos ventos em toda a área. Na região 89 

entre o continente africano e antártico, observa-se enfraquecimento dos ventos 90 

na porção mais ao norte e intensificação na porção mais ao sul. Não foram ob-91 

servadas alterações significativas do vento no continente americano assim co-92 

mo na porção de água ao seu redor. De forma geral, observa-se uma intensifi-93 

cação da feição dos ventos em giro associada à Alta Subtropical do Atlântico 94 

Sul (ASAS), indicando que o fenômeno do El Niño gera intensificação desse 95 

sistema. 96 

 Na anomalia da La Niña, observa-se enfraquecimento nas regiões cen-97 

tral e sul da África, na região central da Argentina e em toda a região do conti-98 

nente antártico (Figura 3). Por outro lado, ainda nessa figura, observa-se inten-99 

sificação dos ventos na região central do continente americano, que pode estar 100 

relacionado à intensificação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 101 

A intensificação dessa feição pode estar relacionada com o aumento de nebu-102 
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losidade e chuva, principalmente na região sudeste brasileira (SILVA DIAS et 103 

al., 1988). De fato, já são conhecidas as mudanças nos padrões de precipita-104 

ção no Brasil em função de fenômenos anômalos como El Niño e La Niña 105 

(GRIMM et al., 2000).  Contrariamente ao que acontece em eventos de El Niño, 106 

em eventos de La Niña, observa-se a ocorrência do enfraquecimento dos ven-107 

tos associados à ASAS. 108 

4.2. Análise oceânica 109 

 Na Figura 4 é possível observar o padrão de correntes no Atlântico Sul 110 

resultantes da média de toda a série temporal. Analisando-se a resposta oceâ-111 

nica ao El Niño, observa-se na Figura 5, de forma geral, a intensificação das 112 

feições proeminentes das correntes oceânicas nessa região. Analisando de 113 

forma mais detalhada, percebe-se que a Contra Corrente Norte Equatorial 114 

(CCNE) se apresenta mais meandrante e há uma intensificação significativa da 115 

Corrente Norte do Brasil (CNB). 116 

 Outra feição que apresenta mudança significativa é a região de Conflu-117 

ência Brasil-Malvinas (CBM), se apresentando de forma caótica e desordena-118 

da, ou seja, apresenta enfraquecimento e intensificação, o que pode influenciar 119 

a formação da Água Central do Atlântico Sul (GORDON, 1981). De fato, todo o 120 

fluxo da Corrente Circumpolar Antártica (CCA) apresenta comportamento se-121 

melhante à CBM. Esta corrente é posta em movimento pelos ventos de Oeste. 122 

Dessa forma, suas variações estão diretamente associadas à esse sistema de 123 

ventos (PICKARD, 1974). Observa-se também, na região entre o continente 124 

africano e antártico, a intensificação do fluxo das águas da Corrente das Agu-125 

lhas (CA) oriundas do oceano Índico. 126 
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 É possível observar uma leve intensificação do Giro Subtropical do A-127 

tlântico Sul. Este resultado corrobora os resultados obtidos em função do pa-128 

drão de ventos em ano de El Niño e está de acordo com o mencionado a litera-129 

tura (PETERSON & STRAMMA, 1991). 130 

 Já no caso da La Niña, observa-se, o oposto ao ocorrido no El Niño, pois 131 

percebe-se o enfraquecimento das feições que foram intensificadas no fenô-132 

meno El Niño (Figura 5). Ao analisar mais detalhadamente, é possível observar 133 

o enfraquecimento das feições proeminentes das correntes oceânicas nessa 134 

região (Figura 6). Ainda na Figura 6, observa-se a intensificação da circulação 135 

próxima à plataforma continental da porção leste do continente antártico. Tam-136 

bém é possível observar o enfraquecimento do Giro Subtropical do Atlântico 137 

Sul. Este resultado corrobora os resultados obtidos em função do padrão de 138 

ventos em ano de El Niño. 139 

5. Conclusão 140 

O trabalho teve como propósito analisar as mudanças nos padrões de ven-141 

tos e correntes impostas pelos fenômenos do El Niño e da La Niña. Na literatu-142 

ra, o El Niño é descrito como responsável pelo enfraquecimento dos ventos 143 

alísios e a La Niña é responsável pela intensificação dos mesmos, porém este 144 

padrão não foi observado em nosso estudo. 145 

Observa-se que as feições de ventos e correntes intensificadas no fenôme-146 

no do El Niño apresentam-se enfraquecidas no fenômeno da La Niña, indican-147 

do que esses fenômenos possuem componentes opostas entre si. 148 
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Figura 1: Climatologia de ventos no oceano Atlântico Sul obtida através da média dos ventos 194 
de toda a série temporal. 195 
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Figura 2: Anomalia de vento do El Niño em relação ao dado controle. As áreas demarcadas em 197 
vermelho destacam intensificação dos ventos e a área demarcada em verde destaca o enfra-198 
quecimento dos ventos. 199 

 200 
Figura 3: Anomalia de vento da La Niña em relação ao dado controle. A área demarcada em 201 
vermelho destaca intensificação dos ventos e as áreas demarcadas em verde destacam o en-202 
fraquecimento dos ventos. 203 

 204 
Figura 4: Climatologia de correntes oceânicas no Atlântico Sul obtida através da média dos 205 
dados de corrente de toda a série temporal. 206 
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 207 
Figura 5: Anomalia de correntes do El Niño em relação ao dado controle. As áreas demarcadas 208 
em vermelho destacam intensificação da corrente. 209 

 210 
Figura 6: Anomalia de correntes da La Niña em relação ao dado controle. A área demarcada 211 
em vermelho destaca intensificação das correntes e as áreas demarcadas em verde destacam 212 
o enfraquecimento das correntes. 213 


