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Variabilidade sazonal da Circulação Oceânica associada à Água Central do Atlântico 

Sul 

INTRODUÇÃO 

MATERIAL E MÉTODOS 

REFERÊNCIAS 

Neste trabalho serão analisadas séries temporais de variáveis 

prognósticas oriundas do projeto ECCO2 que utiliza o modelo 

computacional MITgcm. Os parâmetros a serem analisados serão 

temperatura, salinidade e as componentes zonais e meridionais 

da velocidade horizontal para a série temporal que decorre desde 

janeiro de 1992 a novembro de 2010, e são constituídas por 

campos médios mensais. 

Foram estimados médias sazonais para o escoamento oceânico 

associado à ACAS ao longo de sua trajetória no AS. Neste 

trabalho será dado um enfoque maior na região de bifurcação da 

ACAS junto à região da Bacia de Campos (RJ) e a região de 

formação da ACAS. 

RESULTADOS PARCIAIS 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O oceano Atlântico Sul (AS) é formado por massas d'águas de 

diferentes densidades. Dentre estas águas temos a Água Central 

do Atlântico Sul (ACAS) que é formada na região da Confluência 

Brasil-Malvinas (CBM) [1] e, após a sua formação, passa a integrar 

o Giro Subtropical [2]. Ao se aproximar novamente do litoral 

brasileiro, esta massa d’água se bifurca e parte passa a fluir para o 

norte e parte, para o sul [2]. A ACAS é responsável por transportar 

calor ao longo de sua trajetória e, quando aflora à superfície, 

interage com a atmosfera trocando calor e potencialmente 

alterando o clima local. 

Objetivo:Estudar a variabilidade sazonal associado à trajetória da 

ACAS ao longo da bacia do oceano AS.  
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A seguir são apresentados resultados preliminares onde é possível 

observar a bifurcação (Fig. 1) e a formação (Fig. 2) da ACAS próximo 

à costa brasileira em dois momentos, no verão e no inverno. A 

bifurcação ocorre pouco ao norte da latitude de 24ºS durante o 

verão, e mais ao sul, na latitude de 24ºS, no período de inverno. 

Com relação à sazonalidade da CBM, podemos observá-la mais ao 

Sul no período de verão e mais ao norte no período de inverno, 

apresentando uma variação de 10º latitudinais [1]. 

Figura 1: Representação da sazonalidade da bifurcação da ACAS para o 

período de verão  (esquerda) e para o período de inverno (direita). 

Figura 2: Representação da sazonalidade da CBM  para o período de verão 

(esquerda) e para o período de inverno (direita). 

 É possível observar uma sazonalidade da bifurcação da ACAS 

para a profundidade ocupada por essa massa d’água ao longo da 

coluna d’água 

A intensificação do escoamento da CB comparando-se o período 

de verão e de inverno é bem demarcada, apresentando mais forte 

no verão 

A variação da localização da CBM é bem demarcara para os 

períodos estudados 

 


