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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)



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, 44⁰W 

2) Medidas de Corrente 

3) Medidas de TSM, Salinidade e vento através de dados 

de Sensoriamento Remoto 

4) Medidas costeiras (Ondas e Marés)

5) Componente de Modelagem Numérica (Regional e 

Global)

SUBPROJETOS

B) Temas do Grupo de Trabalho e 

Medidas da Componente Oceânica
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Ciclones subtropicais no Atlántico Sul

(Gozzo et al., 2014; Gozzo et al., 2017)

	
	 	

Total de ciclones

SAO RG1

2 reanálises: NCEP e 

ERAinterim:1979 a 2009

Subtropicais – SAO  - ~ 7 por ano

RG1

SAO

Distribuição espacial

de ciclogêneses e

ciclólises entre 1979-

2011: maior atividade

ciclogenética sobre a

RG1; muitos sistemas

com curto

deslocamento



Ciclones nas projeções RegCM4-HadGEM2 

(CMIP5)
Domínios de 

simulação 

(cinza) e de 

rastreamento 

de ciclones 

(quadrado 

maior)

Tendência na densidade ciclogenética
127 

 

  

 

 

Figura 63 – Diferenças da densidade anual média (x10-6/km ). A linha superior 

corresponde ao RegCM4, onde a) 2020-2050 menos 1979-2005; b) 2070-2098 menos 

1979-2005. A linha inferior corresponde ao HadGEM2-ES, onde c) 2020-2050 menos 

1979-2005; d) 2070-2098 menos 1979-2005. Foram considerados todos os sistemas com 

ζ ≤ -1,5. 

 

As Figuras 64 a 67 ilustram a densidade da ciclogênese nas quatro estações do ano 

e suas configurações projetadas para os períodos futuros. A seguir serão descritas as 

mudanças sazonais mais notáveis produzidas pelos modelos ao longo do Atlântico 

Sudoeste. 

Na estação de verão, o RegCM4 projeta para 2020-2050 uma diminuição da 

densidade na porção sul da sub-região RG3 e um aumento no núcleo da RG2, adjacente 

à costa uruguaia (Figura 64b). Não foi observado nenhuma tendência considerável sobre 

a RG1. Em 2070-2098, projeta-se uma diminuição na banda de latitude entre 50°S e 60°S 

(Figura 64c). Além disso, o modelo indica uma queda generalizada na densidade da 

região central do Atlântico Sudoeste. Por outro lado, sugere-se uma pequena tendência 

positiva sobre o núcleo localizado na RG3 e na RG1. 

a. b. 

c. d. 

RegCM4

HadGEM2

(2020-2050)-pres                 (2070-2098)-pres

Série temporal da frequência de ciclones: 1979-2098 

Mestrado: Marcelo Rodrigues de Souza, Título da 

Dissertação: “Ciclones sobre o Atlântico Sudoeste: 

clima presente e futuro”, UNIFEI, agosto/2016, 

orientadora: Michelle S. Reboita

Artigo em preparação.



RF (1979 – 2004)                    R45 (2020 – 2049)                      R85 (2020 – 2049)

Pacífico 
Central

Pacífico 
Sudeste

Atlântico 
Sudoeste

Soma Total de Eventos de Bloqueios e distribuição mensal

BLOQUEIOS ATMOSFÉRICOS EM CENÁRIOS FUTUROS
(HadGEM2-ES)

Pedroso et al (2015)
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Deployment of the 

ATLAS-B by the 

Alpha Crucis

One of the major accomplishments of SANSAO was 

the construction and successful field-test of a 

Brazilian prototype of the Autonomous Temperature 

Line Acquisition System, the ATLAS-B.

Time series of the temperature 

and depth of the ocean mixed 

layer (top) and mixed layer heat 

content (bottom). The time-depth sections of temperature (T) 

and salinity (S) based on hourly data 

collected by the ATLAS-B between late April 

and early November 2013 reveal substantial 

variability in the upper 300 m of the water 

column.

T

S

Deployment was the 

cover article of the 

September 2013 issue of 

the Marine Technology 

Reporter

Campos et al, JSOE,  2014

Coles et al., MTR 2013



ATLAS-B

Impactos do vazamento das Agulhas 

nos sistemas da borda do Atlântico 

Tropical Oeste

(a)Regime 1: Período de menor 

índice de precipitação no litoral 

nordestino (1970-2002). 

(b)Regime 2: Período de maior 

precipitação no litoral do 

nordeste (2003-2010).

(c)Diferença entre os dois regimes 

Energia cinética turbulenta media (cm2 s-2 )

a

c

b

Castellanos, Campos et al., J. Clim., 2017



Zona Costeira/Medidas de Ondas
Ondógrafo - Datawell DWR-9 MKIII 0.9 m

fundeado e iniciou coleta e transmissão de dados em 

13/09/2016 - Comunicação via Argos - Dados online
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Eduardo Siegle – IO/USP



Correntes marinhas na área do SANSAO: medições diretas e 

modelagem na plataforma continental

REMMAR/SA	- PI
40	m

80	m

180	m

900	m

2000	m

Rede de Monitoramento Marinho do Estado de São 

Paulo (REMMAR-SP) –NAP OceanoS + SANSAO Sao Paulo Ocean Observation and Prediction System (SPOOPS) -

Cooperação entre o LHiCo e o Davidson Laboratory da Stevens

Institute of Technology Pesquisadores Principais: Belmiro Castro

(USP), Alan Blumberg (Stevens) - Financiamento parcial: Office of

Naval Research (EUA) – Previsão de processos fisicos.

REMMAR-SP + SPOOPS: Estudo das Ressacas - Ressaca é uma grande

elevação da superfície do mar na costa causada pela soma construtiva

de dois processos físicos: Elevação pelo vento (=“Storm Surge”) e

Maré

Ressaca de 21 de agosto de 2016

• Elevação pelo vento: 2,0 m

• Maré de sizígia (lua cheia): 1,3 m

• Onda: 4,0 m

• Soma dos três processos: 7,3 m

RESSACA DE GRANDE AMPLITUDE

Belmiro M. Castro

Lab. de Hidrodinâmica

Costeira (LHiCo) – IO/USP



Sensoriamento remoto da TSM, fluxos oceânicos 

e ventos

• Calor latente para vórtices anticiclônicos (quentes) (A) 

e ciclônicos (B). 

• Calor sensível para anticiclônicos (C) e ciclônicos (D) 

• Os vórtices são responsáveis por 29% da variância total 

do fluxo de calor turbulento (latente + sensível);

• No Atlântico Sul, as anomalias de calor transportadas 

por vórtices são mais intensas na região da confluência 

Brasil–Malvinas e da retroflexão das Agulhas; 

Quanto calor é transportado por vórtices? 

Dominância do ciclo sazonal em frentes de regiões 

de ressurgência costeira (e.g. Cabo Frio (a)). 

Ciclo sazonal menos pronunciado em frentes devido 

à interação entre corrente e fluxos de mesoescala 

(e.g. confluência Brasil–Malvinas (b)). 

Dados de TSM do satélite MODIS (NASA): 2003–

2014. Bouali et. al. (2017) 

Mudanças no espectro do 

stress do vento em escala 

de dias a anos podem 

afetar a dinâmica dos 

oceanos e.g.: 

profundidade da camada 

de mistura, zona eufótica, 

e termoclina; amplitude 

das Ondas de Rossby, e 

de Kelvin equatoriais; 

intensidade das Correntes 

do Brasil, das Malvinas e 

equatoriais. 

Olga Sato, Paulo Polito – IO/USP



VARIABILIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO 

OCEANO ATLÂNTICO SUL

Ilana Wainer IO/USP



Southern Ocean/Weddell gyre and deep water formation

Brazil-Malvinas 

Confluence
Eddy formation region

link with Indian Ocean

NBC

system

Ilana Wainer IO/USP



Southern Ocean is Warming

Böning  et al.,  2008

Polar Front (PF) marks the location where Antarctic  
surface water moving northward sinks below warmer 
subantarctic water.

SubAntartic Front (SAF) is the boundary between the 
SO and the warmer Atlantic, 

Levitus, GRL 2005

Gille, 2002

warming 

concentrated in 

ACC PF SAF

Levitus, 2005

Ilana Wainer IO/USP



Quais os mecanismos que estão atuando para aquecer o Oceano Atlântico 

Sul?

Qual a relação dos deslocamentos (migração) das frentes e os ventos no 

controle da tendência de aquecimento do Oceano?

Foram examinados 2 

periodos:1050-1950 e 

final do século 20th

(1970-2000)

Média Zonal do wind-stress

Mudanças na 

posição latitudinal do 

Máximo do Wind 

Stress

Ilana Wainer IO/USP



SSH

BSF

Regressão de séries temporais entre as mudanças na 
posição do Max-wind stress e campos oceânicos

PD

Correlações 

aumentam

significativamente 

entre 1050-1950 e o 

período do final do 

Século 20th

Ilana Wainer IO/USP



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Artigos publicados 2 12 28 8 11 19 3 83

Trabalhos publicados em conferências 9 6 15 9 9 6 5 59

Defesas de dissertação 2 5 2 3 12

Defesas de teses 3 2 1 1 7

Prêmios 1 1 1 1 4

Estatísticas relacionadas ao projeto

Discentes envolvidos

IC 13

Mestrado 27

Doutorado 17

Pós-doutorado 7

TOTAL 64

Vários Prêmios de Melhor Tese e 
Trabalhos em congressos foram obtidos 
ao longo de todo o período.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO


