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 O Ciclo Hidrológico  

 Conexão entre o Oceano 

Tropical  e o continente 

 A Circulação Termohalina 

e o Clima  

 Sinais de mudanças no 

Atlântico Sul 

 Impactos regionais 

 Descargas fluviais 

 Alguns Projetos relevantes 



Rio Amazonas 

Pluma do  Amazonas 

Hidrovia Tietê-Paraná 

Cordilheira dos Andes 

Foz do Rio da Prata 

Pantanal 

As Bacias Hidrográficas do Amazonas e do Prata   
De onde vem e para onde vai toda essa água? 

Foz do Iguaçu 



O Oceano é o principal reservatório de 

água do sistema hidrológico do planeta 

Atmosfera 

Transporte de vapor de água 

do oceano para o continente 

Precipitação no 

Oceano 

Evaporação 

no Oceano 

Evaporação, transpiraçao 

Precipitação no 

continente 

Fluxo na superfície 

Fluxo subterrâneo Águas subterrâneas 

Umidade do solo 

Permafrost 

Infiltração 

Vegetação 
Solo 

Rios e 

Lagos 

Gelo 

Oceano 

O Ciclo Hidrológico 

Unidades: Milhares de quilômetros cúbicos para armazenamento e 

milhares de quilômetros cúbicos por ano para fluxos 

40 

40 

O oceano e os 

continentes 

trocam entre si 

cerca de 40 mil 

quilômetros 

cúbicos de água 

por ano 

 

 ~ 1.3 Sverdrups  

ou 

1.3 x 106 m3s-1  



A Zona de Convergência Inter-Tropical (ZCIT)  

Densidade populacional do Atlântico Tropical e precipitação média anual 

Precipitação média anual em mm por dia 

Extensão da migração sazonoal da ZCIT ao sul 

(Abril) e ao norte (Julho)  

(from Kushnir et al. 2003) 



Variabilidades em escalas de 

inter-annual a inter-decenais  no 

Atlântico Tropical são dominadas 

por dois modos de variabilidade: 

 

1)Modo Gradiente ou Meridional  

2)Modo Equatorial ou “Língua 

Fria” (El Niño do Atlântico) 

 

Alterações nesses modos de 

variabilidade podem ter 

impactos apreciáveis no ciclo 

hidrológico na América do Sul 

Modos de variabilidade  natural no Atlântico 

Tropical 



O clima do Nordeste do 

Brasil, da Amazônia e da 

América do Sul em geral  

são fortemente influenciados 

pelo efeito combinado  do 

Pacífico e do Atlântico 
Correlações entre o índice do Modo 

Meridional do atlântico e precipitação no 

Brasil e África. 

O Oceano Tropical e o Clima no Brasil 



O Sistema de Monções da América do Sul 

Lado esquerdo:  Representação esquemática do sistema de monção da América 

do Sul.  Direito: Precipitação sazonal média (sombreado) e fluxo de umidade 

integrado verticalmente (setas) 

  

Vera et al., 2006, J. Climate 



 A Zona de Convergência do Atlântico do Sul 

(ZCAS) 

Banda persistente de precipitação e nebulosidade orientada no 

sentido noroeste-sudeste, estendendo-se por alguns milhares de 

quilômetros desde o sul da Amazônia até o Atlântico Sul.  



Durante a fase madura da monção 2009-2010 (DJF), a precipitaçao sobre a 

região central e o Nordeste do Brasil ficou abaixo da média, enquanto que na 

região sudesde da America do Sul choveu muito mais do que a média.  Esse 

padrão é comum durante alguns períodos de El Niño. 

Variabilidades Inter-Anuais 



Diferentes “sabores” do El Niño 

Rodrigues et al., Journal of Climate, 2011  

 



  El Niños “SECOS e MOLHADOS” 

Rodrigues et al., Journal of Climate, 2011  

 

14 eventos El Niño  SECOS 

        (1900-2010) 

14 eventos El Niño   MOLHADOS 

        (1900-2010) 

Precipitação MAM 

Precipitação MAM 

GPCP (1979-2009) 

Análise de 28 eventos de El Nino 

entre 1900 e 2010 revela que nem 

sempre esse fenômeno está 

associado com secas no Nordeste 



  El Niños “SECOS e MOLHADOS” 

Rodrigues et al., Journal of Climate, 2011  

 

Eventos  de El Niños 

“molhados” estão 

associados com anomalias 

positivas de TSM no 

Atlântico Tropical Sul e 

anomalias  negativas de 

TSM na região Subtropical 

do Atlântico Sul, em DJF. 

 

Diferença entre as 

anomalias de TSM em 

DJF podem ser usadas 

como preditores de 

precipitaçao em MAM. 

Dados de Smith and Reynolds (1900-2009) 



A Circulação Termohalina Global 

O Atlântico Sul desempenha papel de fundamental 
importância no sistema climático 

A CTH tem cinco 

regiões chave, quatro 

delas no setor sul do 

Atlântico. 

 

1) Zona de formaçao da 

APAN, no A. Norte 

2) Bifurcaçao da CSE  

3) Conflência Brasil-

Malvinas; 

4) Vazamento das 

Agulhas; 

5) Zona de formação da 

AAAF, no Mar de 

Weddel 



Estudos com modelos acoplados sugerem que mudanças na 

intensidade da Célula de Circulação Meridional do Atlântico 

(MOC na sigla em Inglês)  impactam de forma significativa as 

circulações atmosférica e oceânica em escala global. 

 

Enfraquecimento da MOC resulta em uma resposta dipolar no 

Atlântico, com o resfriamento no Atlântico Norte e aquecimento 

no Atlântico Tropical e Sul. 

 

Devido ao fato de o ciclo sazonal e variabilidades inter-anuais 

estarem fortemente ligadas ao estado fundamental 

climatológico, é de se esperar que esses modos de 

variabilidade sejam também alterados por uma MOC 

enfraquecida 

 

Importância da Circulação Termohalina para 

o Clima Regional 



MOC enfraquecida resulta em Atlântico Sul 

mais quente! 

“Hosing 

experiment” com 

modelo acoplado 

resulta em um 

Atlântico Norte 

mais frio e Atlântico 

Tropical e Sul mais 

quente. 

Haarsma, Campos et al., 

J. Clim, 2007 



Atlântico Sul mais quente  ITCZ mais ao Sul 

  mais chuva no Nordeste!!! 

DJF JJA 

Anomalias de precipitação, mm por dia, na região equatorial. Linhas 

cheias indicam valores positivos Haarsma, Campos et al., J. Clim, 2007 



Circulação Meridional do Atlantico Hoje 

Circulação Meridional do Atlantico ~20 mil anos atrás 

(pico da última idade do gelo) 

Oceano libera grande 

quantidade de calor 

para a atmosfera 

Água esfria, torna-se 

mais densa e afunda, 

formando uma corrente 

profunda intensa, em 

direção ao sul 

Menos calor liberado 

para a atmosfera 

Água afunda para níveis 

intermediários e se 

espalha, sem atingir as 

regiões mais profundas. 

Aprendendo com o Passado 

 “Hosing Experiments” (injeção de grande quantidade de água doce no ártico 

em modelos numéricos) resultam em uma THC enfraquecida 



O Vazamento das Agulhas  

Águas do Índico 

transferidas para o 

Atlântico Sul por anéis e 

filamentoos na região de 

Retroflexão da Corrente 

das Agulhas.   

 

Estudos mostram que 

importantes eventos 

climáticos estão 

associados com 

variações no vazamento 

das Agulhas. 



Evidências de interrupção do Vazamento 

das Agulhas no passado 

Registros paleoceanográficos 

indicam uma interrupção no 

vazamento das Agulhas durante o 

último período glacial. 

 

Eventos de extinção e 

reaparecimento de espécies de 

foraminíferos no Atlântico sul 

parecem estar associados com o 

fechamento e a reabertura da 

conexão das Agulhas. 

 

(Peeters et al., Nature, 2004)  

 



O Vazamento das Agulhas pode estar aumentando como uma  

consequência do deslocamento para sul dos ventos de oeste no 

Hemisfério Sul  
(Biastoch, A., C.W. Böning, F.U. Schwarzcopf and J.R.E. Lutjeharms (Nature 462, 495-

498, Nov/2009) 

Evidências de aumento do Vazamento das 

Agulhas nos últimos 50 anos 



Haarsma, R.J, Campos, E.J.D et al., 2011: Impacts of 

Interruption of the Agulhas Leakage on the Tropical Atlantic. 

Clim. Dynamics, V. 36, 2011.  DOI: 10.1007/s00385-009-

0692-7OI: 10.1007/s00382-009-0692-7 

Anomalias no vazamento das Agulhas 

propagam na termoclina e atingem a 

subcorrente Equatorial  em cerca de 10 

anos.  

 

Essas anomalias afloram no Atlântico 

Equatorial leste e alteram a 

atmosfera.   

Impactos do Vazamento das Agulhas no 

Atlântico Tropical 



Variabilidade interanual da Atmosfera forçada pelo 

Oceano Atlântico Tropical  Profundo. 

Brandt et al., Nature 2011 

Variabilidades 

originadas  em regiões 

profundas do Atlântico 

tropical afloram e 

impactam a 

temperatura da 

superfície do mar e a 

circulação atmosférica 



Furacões só podem se formar em áreas extensas do oceano com 

temperaturas da superfície maior que 26,5oC 

Isso ocorre porque as águas mais quentes fornece o calor sensível e 

o vapor de água que alimentam a intensa convecção de um ciclone 

de núcleo frio, transformando-o em Furacão. 

Representação 
esquemática de um 
furacão no Hemisfério 
Norte 

Outro possível Impacto Regional de 

mudanças  no Atlântico Sul 



Ciclones Extratropicais 

Sistemas de baixa 

pressão atmosférica 

com núcleo frio, 

formados em 

latitudes médias por 

oclusão de sistemas 

frontais. 

Os ciclones extratropicais são bastante comuns e fazem 

parte da climatologia da América do Sul. 

 

No hemisfério sul ocorrem com maior frequência no 

período entre Abril e Setembro. 



O Furacão Catarina 

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina: 

 

 23 municípios severamente atingidos; 

numa área com 402.515 habitantes; 

 33.165 pessoas ficaram desabrigadas;  

 40.012 edificações foram severamente 

Danificadas; 

 Prejuízos na agricultura superiores a R$ 

87,2 milhões; 

 1800 indústrias prejudicadas; 

 8600 empregados demitidos; 

 4 mortes confirmadas; 

 Em alto-mar, barcos pesqueiros estavam 

distante da costa há mais de uma semana 

e não conseguiram voltar a tempo; 

 7 marinheiros desaparecidos. 



SST 

SSS 

SSH 

Estudo no Atlântico Sul mostra uma tendência de 

aumento na temperatura da superfície do mar na 

região onde o Catarina ganhou energia. 

 
Em novembro de 2012 será instalada uma bóia 

Atlas 2m 28S, 44W, para o monitoramento das 

condiçoes oceânicas e atmosféricas. 

 

Outros Catarinas?... 



Excesso das águas que precipitam sobre o continente sul-americano 

eventualmente retornam ao oceano, principalmente pelo Amazonas e o 

Rio da Prata 

   209x103 m3s-1 (0.209 

Sv) 

   25x103 m3s-1 (0.025 Sv) 

“As águas vão pro mar ...” 



Pluma do  Amazonas e Furacões no 

Atlântico Norte 

Por serem menos densas, as 

águas do Amazonas 

alcançam longas distâncias, 

espalhando-se por uma 

grande área na superfície do 

Atlantico Tropical norte.  

 

Estudos indicam que essas 

águas têm forte influência 

nas interações ar-mar, 

podendo contribuir na 

formação de furacões no 

Atlântico norte. 

Nos períodos de pico, a pluma combinada das descargas do Amazonas e Orinoco 

cobrem uma região de até 1 milhão de quilômetros quadrados, com mais de 1 

metro de espessura. Essa camada  superficial cria uma barreira que inibe a 

mistura vertical, aquecendo-se a temperaturas superiores a  290C 



As águas do Rio da Prata fluem para norte, ao longo 

da plataforma continental sudeste, podendo alcançar 

até a latitude de Cabo Frio. 

 

O quase desaparecimento da sardinella brasiliensis 

em 1976 foi atribuida a uma penetração anômala 

dessas águas na Bacia de Santos (Matsuura, 1996) 

 

A “pluma” do Rio da Prata  

Campos et al., Con. Shelf Res., 2008 



Projetos PIRATA, FAPESP-MC, INCT-MC, ATLAS-B e 

SAMOC, SACC-CRN3  

Mova

r 

Atlas-B 

SAMOC Basin-wide Array (SAMBA) 

PIRATA 

SAMOC 

 Vários projetos estão sendo 

desenvolvidos no Brasil para 

o entendimento e o 

monitoramento de mudanças 

no Atlântico Sul e seus 

impactos sobre regiões 

costeiras e continentais. 



Projeto ATLAS-B 

 

OCEANSITE  

Construçào e fundeamento de bóia 

Atlas no Atlântico Sudoeste. 

 

Cooperaçào: Brazil, US (NOAA), 

França, Argentina e Africa do Sul. 



 Projeto SAMOC  

 

Brazilian 

Projects 

Cooperaçào: Brasil, U.S., Argentina, França, Africa do 

Sul,  Russia, U.K., Alemanha. 



The South Atlantic Climate 

Change Consortium (SACC) 

 

 The IAI CRN3 Program has funded 

a new SACC Project, which will 

focus on the deep ocean – 

continental shelf cross exchanges 

and the role of the SW Atlantic on 

the global carbon cycle. 

 

Collaboration: 

 

Brazil (USP, FURG, UFSC) 

USA (OSU, Unv. Miami, NOAA) 

Argentina (UBA, UBB, SHN) 

Uruguay (Univ. Republica) 

Chile (Univ. Concepcion, Univ. 

Chile) 

  

The  SACC CRN-3 Project 


