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RESUMO 

 

O estudo sobre a salinidade da superfície do mar (SSM) no Oceano Atlântico Tropical 

Oeste depende de um bom entendimento do aporte de água doce por precipitação e pelas 

descargas fluviais do Orinoco, Pará e Amazonas. O enfoque foi dado aos anos de 2010 e 

2012 por serem anos extremos em relação a precipitação sobre a bacia do rio Amazonas, 

tendo em vista que o primeiro ano foi seco e o segundo chuvoso. Foram utilizados, além 

de dados observacionais, simulações numéricas do modelo Hybrid Coordinate Ocean 

Model (HYCOM) com e sem assimilação de dados de SSM empregando o Sistema de 

Assimilação de Dados Oceânicos da Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica 

(REMO), chamado de RODAS. Os experimentos foram feitos para os anos de 2010 e 

2012, sendo inicializados em 1 de janeiro e finalizados em 31 de dezembro. O HYCOM 

foi forçado com campos atmosféricos de 6 em 6 horas do Climate Forecast System 

Reanalysis (CFSR) do National Centers for Environmental Prediction da National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NCEP/NOAA). Os resultados dos 

experimentos foram comparados com dados do satélite Soil Moisture and Ocean Salinity 

(SMOS), com análises de temperatura da superfície do mar (TSM) produzidas pelo UK 

MetOffice, com perfiladores ARGO e com climatologia. Campos de precipitação do 

Global Precipitation Climate Project (GPCP) e dados de vazão de rios foram também 

usados para calcular um balanço de salinidade na camada de mistura no Atlântico 

equatorial oeste. Os campos de SSM gerados pelos experimentos apresentaram em geral 

melhorias quando os dados de SSM foram assimilados, tendo valores mais próximos aos 

do SMOS que aos da rodada livre. Apesar disso, na foz do rio Amazonas a diferença em 

relação ao SMOS permaneceu grande, cerca de 6 psu acima da observação. Valores altos 

de 6 psu de raiz do erro quadrático médio (RMSD) de SSM foram também verificados na 

foz do Amazonas. Em relação a TSM, a assimilação aumentou em cerca de 1,5ºC a 2,5ºC 

na região do Atlântico Tropical Oeste. Além disso, o RMSD entre o ARGO e a simulação, 

em quase toda a coluna d’água até 2000m, na rodada com assimilação foi superior ao da 

rodada livre, mostrando que a assimilação degradou a temperatura. O RMSD da 

salinidade em relação ao ARGO, mostrou que a assimilação acrescentou erros na faixa 

entre a superfície e 900m de profundidade, em 2010, mas em 2012 houve melhoria nos 

primeiros 150m de profundidade. O balanço de salinidade na rodada com assimilação 

apresentou resultados semelhantes aos da literatura, entretanto a rodada livre gerou 

valores bem distintos do descrito na literatura. Os resultados indicam que o sistema 

HYCOM+RODAS não impõe melhorias em geral com a assimilação de apenas SSM e 

que essa grandeza deve ser assimilada em conjunto com outras observações. 

Palavras-chave: GPCP, Salinidade da Superfície do Mar, Oceano Atlântico Tropical 

Oeste, Rio Amazonas, Assimilação de dados, REMO.  



 

 

ABSTRACT 

 

The study of sea surface salinity (SSS) in the Western Tropical Atlantic Ocean depends 

on a good understanding of freshwater input by precipitation and river discharges from 

Orinoco, Pará and Amazonas. The focus on the present work was on 2010 and 2012, since 

precipitation over the Amazonas River basin were anomalously negative and positive, 

respectively, since 2010 was dry and 2012 wet. Observational data were used in 

conjunction with simulations by the Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM) and the 

Oceanographic Modeling and Observation Network (REMO) Ocean Data Assimilation 

System (RODAS). Experiments with the HYCOM + RODAS system with and without 

assimilation of SSM from the satellite Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) data 

focused on 2010 and 2012, with initial condition on January 1 and end on December 31. 

The model was forced with atmospheric fields from the Climate Forecast System 

Reanalysis (CFSR) by the National Centers for Environmental Prediction/National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NCEP/NOAA) every 6 hours. The results of 

the experiments were compared with SMOS data, sea surface temperature (SST) 

produced by UK MetOffice, climatology and ARGO profilers. Precipitation from the 

Global Precipitation Climate Project (GPCP) and river flow data were also used to 

calculate the salinity budget in the mixed layer in the Western Equatorial Atlantic. The 

SSM fields generated by the assimilation run showed improvements with respect to free 

run and observations. However, in the mouth of the Amazonas the difference remained 

large, about 6 psu above observation. As for TSM, SSS assimilation increased the 

temperature by about 1.5ºC to 2.5ºC in the West Tropical Atlantic. Moreover, SSS 

assimilation degraded temperature in the subsurface 900m depth in 2010, but it improved 

temperature in the top 150m in 2012. The salinity budget of the assimilation run presented 

results similar to those discussed in the literature but the free run produced values 

substantially different. It can be concluded that in general assimilation of only SSS by 

HYCOM + RODAS does not produce a positive impact in the ocean state, except in SSS. 

This variable should be probably assimilated along with other observations to produce a 

better ocean physical representation. 

 

Keywords: GPCP, Sea Surface Salinity, West Tropical Atlantic Ocean, Amazonas River, 

Data Assimilation, REMO. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Oceano Atlântico Tropical Oeste recebe água doce de três fontes fluviais, rios 

Amazonas, Orinoco e Pará, e da precipitação. A bacia amazônica abrange regiões do Peru, 

Bolívia, Venezuela, Colômbia e os estados brasileiros do Amazonas e Pará, apresentando 

uma área de aproximadamente de 7 x 106 km², tendo o rio Amazonas como o maior e o 

principal representante dentro desse sistema. O rio Amazonas apresenta uma forte 

variação sazonal na sua descarga, com uma máxima climatológica de cerca de 2,4 x 105 

m³/s em meados de maio e uma mínima de 0,8 x 105 m³/s em meados de novembro (Lentz 

et al., 1995). O rio Pará também desempenha um papel importante para o aporte de água 

fluvial na região do Oceano Atlântico Tropical Oeste, possuindo uma área de drenagem 

em torno de 7,6 x 105 km² e descarga pox’r volta de 1,1 x 104 m³/s (Costa et al., 2003). 

A combinação entre as vazões climatológicas dos rios Amazonas e Pará é observada na 

figura 1, em que a descarga máxima é por volta de 2,8 x 105 m³/s em maio e a mínima de 

1,3 x 105 m³/s em novembro. Já o rio Orinoco drena a Colômbia e a Venezuela, e 

apresenta uma descarga média de aproximadamente 3,8 x 104 m³/s com uma área de 

drenagem com 1,1 x 106 km² (Lewis et al., 2000). Esses aportes fluviais no Oceano 

Atlântico Tropical Oeste modificam a salinidade da superfície do mar (SSM), alteram a 

flutuabilidade e a estratificação vertical nas camadas mais superficiais do oceano (Pailler 

et al., 1999; Masson & Delecluse, 2001; Ferry & Reverdin, 2004). 

 

Figura 01 – Aporte de água doce (m³/s) no Oceano Atlântico proveniente dos rios Amazonas e 

Pará a partir de dados de Costa et al. (2001) apud Tanajura e Souza (2007). 

A água doce fluvial gera uma pluma sazonal de maior flutuabilidade que o 

comportamento e dispersão variam de acordo com a circulação oceânica. Durante o verão 

a pluma de água doce é armazenada próxima a foz do rio Amazonas, aprisionada contra 

a costa por conta da posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre a 
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desembocadura do rio Amazonas (Masson & Delecluse, 2001) e dos ventos de nordeste 

na superfície. Durante o outono a pluma é transportada para noroeste pela Corrente Norte 

do Brasil (CNB) (Grodsky et al., 2014). Já nos períodos de inverno e primavera, a água é 

carreada para noroeste em direção a Corrente do Caribe, transporte facilitado pela ação 

dos ventos de sudeste (Hellweger & Gordon, 2002), o transporte também tem 

componentes para leste por conta Retroflexão da CNB e da Contracorrente Norte 

Equatorial (CCNE) (Carton & Katz, 1990).  

A precipitação, por sua vez, sofre influência de fenômenos remotos e/ou locais como: (i) 

o El Niño e a La Niña, que promovem reduções e intensificações na pluviometria na bacia 

amazônica, respectivamente (Marengo & Espinoza, 2015); (ii) a ZCIT, que possui forte 

variabilidade sazonal (Souza & Cavalcanti, 2009); (iii) o Dipolo do Atlântico Tropical, 

que está associado à anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) no Atlântico 

tropical Sul e Norte com variabilidade interanual a decenal (Nobre & Shukla, 1996).  

O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é definido por anomalias positivas (El Niño) ou 

negativas (La Niña) da TSM no Oceano Pacífico tropical, produzindo circulações 

anômalas na grande atmosfera (Araújo et al., 2013).  Esse fenômeno altera o regime de 

precipitação, o padrão de circulação dos ventos, o regime de evaporação e a TSM no 

Pacífico Tropical (Philander, 1990). Durante o El Niño há o enfraquecimento dos ventos 

alísios e dessa maneira a água superficial aquecida, normalmente acumulada no Pacífico 

Ocidental, flui para oeste e torna-se presente em todo o Pacífico Tropical. Portanto, a 

maior taxa de evaporação é deslocada para o centro do sistema, alterando a região de 

formação das nuvens, reduzindo o volume pluvial no Pacífico Oriental. Todavia, a La 

Niña apresenta a intensificação dos ventos alísios, gerando maior empilhamento de água 

superficial quente na porção ocidental, aumentando o desnível entre os limites laterais do 

oceano e promovendo a ressurgência de uma parcela de água mais fria e com mais 

nutrientes no Pacífico Oriental. Logo, o centro de formação das nuvens é transportado 

para oeste, aumentando o índice pluviométrico nesta região. (Figura 2).  

 

Figura 02 – Diagramas mostrando a temperatura da superfície do mar, a posição da termoclina 

e as condições atmosféricas durante a La Niña (à esquerda), condições normais no meio e El 

Niño (à direita). Retirado do site https://www.smhi.se/en/theme/el-ni-o-and-la-ni-a-1.13054. 

https://www.smhi.se/en/theme/el-ni-o-and-la-ni-a-1.13054
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Figura 03 – Comportamento médio da ZCIT ao longo de um ano. Retirado do Wikipédia.  

Já A ZCIT é uma faixa de baixa pressão para a qual os ventos alísios do Hemisfério Sul 

(sudeste) e do Hemisfério Norte (nordeste) convergem. É parte do sistema de circulação 

global causando o braço ascendente da célula de Hadley, sendo fundamental para os 

processos atmosféricos e oceânicos na região tropical. Ela influencia diretamente a 

precipitação, pois a localização da ZCIT define sazonalmente onde irão se formar os 

campos de precipitação devido as oscilações ao longo do ano. Esse comportamento da 

ZCIT está relacionado com a TSM, pois os gradientes meridionais de temperatura entre 

os hemisférios afetam seu deslocamento norte / sul (Souza & Cavalcanti, 2009). Assim, 

quando as águas no Hemisfério Norte estão mais quentes, durante o inverno austral, a 

ZCIT atinge o limite boreal (~10ºN) entre os meses de julho a setembro, e quando as 

águas no Hemisfério Sul estão mais quentes, durante o verão austral, a ZCIT alcança o 

limite austral (~4ºS) entre os meses de fevereiro a abril (Reboita et al., 2010). (Figura 3). 

O Dipolo do Atlântico é um fenômeno oceânico/atmosférico definido por uma alteração 

anômala na TSM no Oceano Atlântico Tropical. Quando as águas da porção Norte estão 

mais quentes em comparação com as regiões Equatorial e Sul que estão frias, tem – se a 

fase positiva do dipolo. A situação inversa, com águas mais frias no Atlântico Tropical 

Norte e mais quentes do Atlântico Tropical Sul, é a fase negativa do dipolo, caracterizada 

por um aumento dos movimentos ascendentes e intensificando a formação de nuvens 

sobre a região amazônica (Aragão, 1998).  

A precipitação na bacia amazônica é ainda afetada pela convecção do ar que ocorre sobre 

a região, a qual faz parte do sistema de circulação atmosférica, sendo o ramo ascendente 

da célula de Hadley e importante para o aquecimento da atmosfera e sua variação, além 

de possuir um papel na determinação do tempo e clima na América do Sul. A precipitação 

média nessa área é de aproximadamente 2300 mm/ano. O período de chuvas é de 
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novembro a março, predominantemente na porção sul da bacia amazônica, enquanto entre 

maio e setembro a atividade convectiva é fraca e com precipitação concentrada na porção 

norte da bacia amazônica (Moura & Shukla, 1981). Os meses de abril e outubro são 

considerados de transição (Fisch et al., 1998). Isso deve-se ao comportamento da ZCIT e 

do sistema de monção da América do Sul regido principalmente pela migração sazonal 

da direção noroeste-sudeste dos máximos de precipitação (Vera et al., 2006). Próximo ao 

delta do rio Amazonas a precipitação máxima é observada de março a maio, as condições 

de seca prevalecendo de setembro a novembro (Marengo & Espinoza, 2016).  

A convecção sobre a região amazônica é influenciada pelos fluxos atmosféricos na alta 

troposfera, tendo como principal feição o anticiclone denominado de Alta da Bolívia (AB) 

(Horel et al., 1989). A larga região de convecção acima da bacia amazônica no verão 

desloca-se para nordeste até atingir a região central da América do Sul. Durante o outono 

a AB se intensifica e no inverno ocorre um arrefecimento da mesma. Já na primavera a 

convecção retorna para a sua posição acima da Amazônia. 

Toda essa água doce aportada no Oceano Atlântico Tropical Oeste é distribuída na 

superfície através das correntes costeiras e correntes de contorno. O Atlântico Tropical 

possui um sistema complexo de correntes atuantes na plataforma continental N/NE do 

Brasil e na região oceânica, composto pelo sistema da CNB e da Subcorrente Norte do 

Brasil (SCNB), CCNE, Retroflexão da CNB, CSE (Corrente Sul Equatorial), CNE 

(Corrente Norte Equatorial), entre outras (Figura 04). Sendo que a CNB e a sua 

retroflexão afetam diretamente a área de interesse. 

A CSE é subdividida em três braços que fluem de leste a oeste, o ramo Norte da Corrente 

Sul Equatorial (nCSE), o ramo Central da Corrente Sul Equatorial (cCSE) e o ramo Sul 

da Corrente Sul Equatorial (sCSE). A sCSE segue seu trajeto em direção à costa nordeste 

do Brasil, onde ocorre o processo de bifurcação, entre as latitudes de 10ºS a 15ºS, 

originando o sistema de SCNB e CNB que se propagam para o norte e a Corrente do 

Brasil (CB) para o sul. 
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Figura 04 – Média no tempo das correntes de superfície, abrangendo a Corrente Norte 

Equatorial (NEC), Contra Corrente Norte Equatorial (NECC), Corrente Sul Equatorial (SEC) e 

a Corrente Norte do Brasil (NBC) e sua retroflexão. Por Lumpkin & Garzoli,2005. 

O transporte médio anual estimado da CNB na latitude de 5ºS é entre 15 e 20 Sv, 

aumentando no equador para 32 Sv acima da profundidade de 600m (Johns et al., 1998), 

onde a velocidade varia de 0,55 a 0,90 m/s ao longo do percurso. Ao passar do equador 

uma parcela retorna para leste em profundidade e alimenta a Subcorrente Equatorial 

(SCE) (Schott et al., 1991). Próximo de 6ºN a CNB pode seguir dois caminhos: 

permanece se propagando em direção a noroeste ou entranhar na CCNE. Esse processo 

de entranhamento é realizado através da retroflexão, com uma velocidade média entre 

0,45 a 0,60 m/s ao longo das longitudes de 44ºW a 50ºW. A retroflexão apresenta 

sazonalidade, fortalecida nos meses de junho a janeiro (Johns et al., 1998) e enfraquecida 

de janeiro até abril, chegando a quase desaparecer no final do período                           

(Lumpkin & Garzoli, 2005).  

Devido às grandes magnitudes das vazões de rios, de precipitação na região e a 

dependência desse aporte de água doce, aos processos atmosféricos abordados 

anteriormente, torna-se importante entender os processos não-lineares de interação 

oceano-terra-atmosfera envolvendo a região Norte/Nordeste do Brasil e o Atlântico 

Tropical Oeste. Dada as grandes descargas fluviais na região, alterações destas vazões 

podem impor mudanças na circulação oceânica de larga escala, influenciando: (i) no 

equilíbrio termodinâmico nos oceanos (Hu et al., 2004) por aportar uma larga quantidade 

de água doce nos oceanos, gerando alterações na distribuição vertical de salinidade na 

parte mais superficial dos oceanos, como também influenciando na profundidade da 

camada de mistura e nas trocas de calor (Pailler et al., 1999); (ii) no transporte meridional 
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de salinidade, pois a pluma de água doce será transportada pela CNB para o Hemisfério 

Norte, carreando uma água de menor salinidade para uma região mais salina, (iii) na 

distribuição espacial da SSM, especialmente se o processo de mistura for acelerado caso 

esteja sobre a ação de ventos superficiais, (iv) na estrutura vertical da coluna d’água que 

contém a camada de barreira, definida como o espaço entre a parte inferior da camada de 

mistura e o topo da termoclina (Lukas & Lindstrom, 1991), sendo que a distribuição das 

camadas de barreira além de ser influenciada pelo aporte fluvial que varia sazonalmente, 

depende também da circulação oceânica forçada pelos ventos (Masson & Delecluse, 

2001) e (v) na evaporação, que está correlacionada com mudanças na TSM provocadas 

por alterações no balanço de calor, a camada mais quente é mais suscetível a evaporar, e, 

consequentemente, pode gerar chuvas localizadas, amplificando as variações na 

salinidade e temperatura. 

Os estudos que abordam a interação oceano-terra-atmosfera estão em constante 

renovação e aprimoramento. E para a região Norte do Brasil, como também para o 

Atlântico Tropical não é diferente, pois esse contexto envolve diversos fenômenos e 

fatores, entre eles: a precipitação oriunda da própria evapotranspiração da floresta 

Amazônica e do transporte de vapor do Oceano Atlântico associado a ZCIT; a descarga 

fluvial de dois grandes rios que correm pelo continente, Amazonas e Tocantins, e 

apresentam altos índices de vazão; a própria riqueza da fauna e flora da floresta 

Amazônica e a importância ecológica e econômica da mesma; os índices de 

desmatamento e queimadas que reduzem a cobertura vegetal da floresta ano após ano e 

que trazem consigo impactos na estrutura do meio ambiente. Ademais, por estarmos em 

um cenário de mudanças climáticas e aquecimento global, pode acarretar pequenas 

mudanças inicialmente nas condições normais da precipitação, descarga fluvial, nível do 

rio, cobertura vegetal e que com o passar do tempo chegará numa situação a qual não será 

possível retornar ao estado de menor impacto. 

Desta forma, temos que a SSM é uma grandeza chave para o entendimento do ciclo 

hidrológico tanto regional como global devido ao transporte entre os hemisférios, pois a 

sua mudança ao longo do tempo é o resultado de um conjunto de variáveis como: 

evaporação, precipitação, vazão dos rios, advecção e difusão. A investigação da 

circulação oceânica é executada com dados observacionais provenientes de: (i) boias 

fundeadas, como as do projeto PIRATA; (ii) derivadores, como o ARGO; (iii) navios e 

(iv) satélites. Em relação aos dados de satélites tem-se que são importantes e práticos, 

pois fornecem dados precisos sem a necessidade de deslocamentos até a área de interesse. 

Entretanto, são dados instantâneos e de amostragens curtas, já que cada satélite fica pouco 

tempo em órbita. Para esses dados existirem e serem compartilhados são necessárias 

realizações de missões espaciais, como: (1) a do Aquarius que permaneceu ativa entre os 
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anos de 2011 e 2015; (2) a do SMOS, sendo lançado em 2009 e continua em órbita até os 

dias atuais; (3) a do SMAP que teve seu início em janeiro de 2015 e mantêm-se em órbita. 

Além do estudo através de dados observacionais, têm-se o estudo através da aplicação de 

modelos numéricos, que é uma ferramenta utilizada para simular ou prever processos que 

ocorrem nos oceanos, respaldados por medições de campo e formulações teóricas. Com 

o avanço tecnológico e o melhor entendimento dos processos físicos a modelagem 

numérica evoluiu, aumentando em rapidez e acurácia. Entretanto, por ser algo que é 

manipulado é preciso ter cuidado para evitar a inserção de erros a mais, já que os modelos 

possuem erros inerentes ao processo, como os erros teóricos devido a simplificações ou 

aproximações em algumas equações, erros sistemáticos por conta da pessoa que manipula 

a modelagem etc. 

A modelagem numérica tem tido especial grau de sucesso com a aplicação do método de 

assimilação de dados, que consiste na combinação dos dados observacionais, fórmulas 

teóricas com simulações em andamento relacionadas às abordagens aplicadas. A 

assimilação de dados pode ser usada para determinar as condições iniciais de um modelo 

de previsão numérica, estimar possíveis estados pretéritos e futuros de um sistema. A 

Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO) que é formado por um grupo 

de pesquisadores, técnicos e estudantes universitários, centro de pesquisa e a Marinha do 

Brasil, utiliza o método de assimilação de dados nas pesquisas e trabalhos com o intuito 

de desenvolver a ciência e a tecnologia no âmbito da oceanografia física, modelagem 

oceânica e oceanografia operacional.  

Neste caso, a REMO apoiou para a realização de experimentos testes de SSM na região 

do Atlântico Tropical Oeste, sendo a primeira vez em que ocorreria a assimilação da 

salinidade em um processo. O enfoque será dado aos anos de 2010 e 2012, pois segundo 

Marengo & Espinoza (2015) o ano de 2010 foi considerado seco na região amazônica, 

sendo classificado no tempo como um evento de “uma vez em um século”, e o ano de 

2012 foi considerado chuvoso na região amazônica, sendo também considerado como um 

evento de “uma vez em um século”. Dessa forma, iremos verificar se o experimento teste 

está condizente com o que é visto na realidade em ambos os anos, permitindo o 

aperfeiçoamento para os estudos futuros desenvolvidos pelo grupo de pesquisa.    
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2 OBJETIVO 

O objetivo principal deste trabalho é estudar a SSM no Oceano Atlântico Tropical Oeste 

e o impacto do aporte de água doce dos rios Amazonas e Pará, da evaporação e da 

precipitação para os anos de 2010 e 2012.  

Os objetivos específicos são: 

• Identificar as diferenças sazonais de SSM em 2010 e 2012 em relação à 

climatologia; 

• Realizar o balanço de salinidade em 2010 e 2012 e comparar a importância 

relativa dos termos que compõem o balanço; 

• Avaliar o impacto da assimilação de SSM na salinidade e na temperatura a partir 

de dados observacionais; 

• Análise dos campos de TSM em 2010 e 2012 nos experimentos com e sem 

assimilação de dados; 

• Comparar o resultado obtido através da assimilação de SSM do sistema 

HYCOM+RODAS com os dados observacionais obtidos por satélites e 

perfiladores; 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Dados 

O satélite SMOS, da Agência Espacial Européia (ESA), foi lançado em novembro de 

2009 e permanece em órbita até o presente. Ele possui um interferômetro bidimensional 

que opera na banda L de microondas chamado de Radiômetro de Imagem por Microondas 

(MIRAS). O MIRAS mede a temperatura de brilho (TB) para a recuperação de SSM sobre 

os oceanos e a umidade do solo sobre a terra (Korosov, 2015). Os dados de SSM  

utilizados no presente trabalho foram preparados pelo Laboratório Francês de 

Oceanografia e Clima (LOCEAN) e baixados do Centro de Avaliação de Recursos de 

Dados do SMOS (www.catds.fr).  Os dados estão disponíveis em uma grade de 0,25º x 

0,25º, com cobertura global disponibilizados a cada 3 dias. Além do SMOS, utilizou-se a 

climatologia de salinidade do World Ocean Atlas de 2013 (WOA, 2013) com resolução 

espacial de 1º x 1º (https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa13/woa13data.html). 

http://www.catds.fr/
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No presente trabalho foram também usado dados de precipitação do                                 

Global Precipitation Climatology Project (GPCP) versão 2.3 

(https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.gpcp.html), que é uma combinação de  

dados in situ de estações pluviométricas e dados de precipitação estimados por satélites. 

O GPCP tem início em 1979 e continua até o presente, fornecendo uma cobertura global 

com uma resolução espacial na grade de 2,5° x 2,5°. Dados de vazão das estações de 

Óbidos (01º55’S, 55º28’W) no rio Amazonas, Altamira (3º12’S, 52º13’W) no rio Xingu, 

Itaituba (4º28’S, 55º98’W) no rio Tapajós e Tucuruí (3º45’, 49º41’W) no rio Pará 

(Tocantins) da Agência Nacional de Águas (ANA) disponíveis no site da Hidroweb 

(http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/apresentacao.jsf) foram coletados e 

empregados na estimativa de balanços hídricos, permitindo uma melhor compreensão a 

respeito da influência do aporte de água doce do Rio Amazonas nesses balanços. 

Os dados de TSM serão aqui utilizados para estudar o impacto da assimilação de SSM no 

sistema HYCOM+RODAS. Os dados são provenientes do Operational Sea Surface 

Temperature and Sea Ice Analysis (OSTIA) do UK MetOffice. Eles são na verdade 

análises, i.e., combinação de dados observados com outros por sensoriamento remoto, e 

estão disponíveis diariamente com resolução espacial de 1/20º. 

Por último, foram também coletados e empregados dados in situ de perfis verticais de 

temperatura e salinidade dos perfiladores ARGO até a profundidade de 2000m. Dessa 

maneira foram lidos os dados de perfiladores que passavam pela área de estudo do Oceano 

Atlântico Tropical para investigar a camada de barreira e os impactos da assimilação na 

estrutura termohalina. 

 

3.2 Modelo Numérico  

O modelo numérico empregado foi o Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM). Ele é 

um modelo de equações primitivas que contém 5 equações prognósticas: 2 para as 

componentes de velocidade horizontal, a equação da continuidade, e 2 equações de 

conservação para um par de variáveis termodinâmicas, como salinidade e densidade ou 

salinidade e temperatura (Bleck, 2002). O modelo de coordenada híbrida utiliza-se de três 

tipos de coordenadas na sua formulação, sendo isopicnal para o oceano aberto e 

estratificado, coordenadas sigma (σ) em regiões costeiras e rasas após uma transição 

dinâmica suave, e coordenadas de nível de pressão fixas na camada de mistura e no 

oceano não estratificado. Dessa maneira, combina as vantagens das diferentes 

coordenadas para otimizar a simulação no oceano e na região costeira, além de promover 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.gpcp.html
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/apresentacao.jsf
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ajustes livres através de transições suaves dinamicamente entre cada tipo de coordenada 

(Chassignet et al., 2006, 2007). 

 

3.3 Experimentos 

O sistema aplicado para a assimilação de dados é o HYCOM + RODAS. O Sistema de 

Assimilação de Dados Oceanográficos da REMO (RODAS) emprega o método de 

Interpolação Ótima por Conjuntos (EnOI) (Tanajura et al., 2014; Mignac et al., 2015; 

Carvalho et al., 2019; Tanajura el al., 2019). O domínio aplicado para a elaboração dos 

experimentos abrange uma parcela do Oceano Atlântico, situado entre as latitudes de 

10ºN e 54ºS, e as longitudes de 70ºW a 18ºW, com uma grade de 895 x 628 pontos nas 

direções latitudinal e longitudinal respectivamente (Figura 05). A grade utilizada possui 

uma resolução horizontal de 1/12º com 32 camadas verticais e foi aninhada a uma grade 

de mesma resolução já existente na REMO, adquirindo as suas condições de contorno 

lateral que são a temperatura e salinidade do WOA 2013. Essa grade já existente cobre 

todo o Atlântico de 68ºS a 50ºN. O uso de um domínio menor para o presente trabalho 

considerou a necessidade de realizar experimentos com custo computacional reduzido. 

 

  

Figura 05 – Representação do domínio dos experimentos com e sem assimilação. A região 

delimitada pela caixa com linhas pretas é a área referente ao subdomínio denominado Central 

Tropical Atlântico (CTA). 
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Foram realizados 2 experimentos, um com assimilação de SSM e outro sem assimilação, 

isto é, uma rodada livre, para os anos de 2010 e 2012, com tempo de relaxamento de 90 

dias na rodada com assimilação e de 30 dias na rodada sem assimilação. Os experimentos 

para os anos de 2010 e 2012 são iniciados antes de janeiro, pois dessa forma as simulações 

entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de cada ano tornam-se mais estáveis, sujeitas a menos 

oscilações. O modelo foi forçado com campos atmosféricos de 6 em 6 horas do National 

Centers for Environmental Prediction/National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NCEP / NOAA) Coupled Forecasting System Reanalysis (CFSR). As grandezas 

utilizadas do CFSR foram: razão de mistura em 2 metros, ventos em 10 metros, 

temperatura do ar em 2 metros, fluxo de radiação de onda longa e curta, precipitação. As 

rodadas livres foram conduzidas com as condições do CSFR, já as rodadas com 

assimilação, além das condições do CSFR, tiveram a assimilação de SSM a cada 4 dias, 

do dia inicial ao dia final do experimento. Para exemplificar o processo realizado vamos 

considerar o dia 1 de janeiro de 2010 como o início da assimilação, a próxima assimilação 

seria realizada no dia 5 de janeiro de 2010, 96 horas após do início, formando um 

segmento. Dessa maneira, o valor obtido no dia de início do segmento é comparado com 

o valor momentos antes da próxima assimilação ser realizada, e assim sucessivamente até 

o dia 31 de dezembro de 2010. Os resultados dos experimentos são gravados diariamente 

e compreendem variáveis como: salinidade, temperatura, densidade e correntes. Dessa 

forma, será possível analisar dois comportamentos opostos em relação ao aporte de água 

doce provenientes do Rio Amazonas e da precipitação e de que maneira isso afetará o 

oceano.  

Posteriormente, a análise será feita utilizando as saídas de modelo de algumas variáveis 

como: o fluxo de água doce, espessura da camada de mistura, salinidade na camada de 

mistura, salinidade logo abaixo da camada de mistura, componentes zonal e meridional 

da advecção de salinidade, velocidade de entranhamento na base da camada de mistura. 

Os cálculos envolvendo as variáveis mencionadas anteriormente foram feitos para os anos 

de 2010 e 2012, considerando um subdomínio dentro do Atlântico Oeste Tropical 

definido como CTA (Central Tropical Atlântico) que engloba as latitudes de 3ºN a 10ºN 

e longitudes de 20ºW a 48ºW, representado dentro da caixa na figura 5. Essa subdivisão 

é a mesma utilizada no trabalho de Camara et al (2015) permitindo comparar o resultado 

do teste com um já existente na bibliografia. 

Além disso, utilizando os experimentos para os anos de 2010 e 2012 serão feitos cálculos 

de raiz quadrada do desvio quadrático médio (RMSD). O RMSD ou a raiz quadrada do 

erro quadrático médio (RMSE) fornece uma indicação do “desvio médio” entre o valor 

da modelagem e da observação em unidades reais. Dessa maneira, é possível avaliar o 

sucesso da assimilação de dados. (Equação 1). 
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RMSD =  √∑
(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)²

𝑁

𝑁

𝑖=1

 

Onde 𝒙𝒊 é referente ao valor da modelagem, 𝒚𝒊 é referente ao valor da observação e 𝑵 é 

o período de tempo da integração. 

 

3.4 Balanço de Salinidade 

O cálculo do balanço de salinidade no interior dos oceanos considera a Equação da 

Conservação de Sal como base (Equação 2) 

𝜕𝑆

𝜕𝑡
 =  −𝑣. 𝛻𝑆 + 𝑘𝛻²𝑆 

𝜕𝑆

𝜕𝑡
 =  − [𝑢

𝜕𝑆

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑆

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑆

𝜕𝑧
] + 𝑘 [

𝜕2𝑆

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑆

𝜕𝑦2
+

𝜕²𝑆

𝜕𝑧²
]  

onde 𝜵𝑺 é o laplaciano para as 3 componentes (zonal, meridional e vertical), 𝒌 é o 

coeficiente de difusividade para a salinidade e 𝜵²𝑺 é o laplaciano ao quadrado. 

Considerando a equação 2, o balanço de SSM é produzido incluindo os fluxos na 

superfície. Uma forma para o balanço de SSM, que considera a salinidade média na 

camada de mistura, é a utilizada por Camara (2015). A formulação usa a decomposição 

do balanço de salinidade com a mesma abordagem utilizada em outros estudos baseados 

em dados observacionais (e.g., Da- Allada et al., 2013; Foltz and McPhaden, 2008) e em 

modelos. Utilizando como base o método de Vialard and Delecluse (1998) para avaliar o 

balanço de temperatura na camada de mistura, Camara et al (2015) avaliou as variações 

da salinidade na camada de mistura seguindo os mesmos passos de decomposição 

(Equação 3). 

𝜕𝑀𝐿𝑆

𝜕𝑡
=  − 

1

ℎ
 ∫ 𝑢

𝜕𝑆

𝜕𝑥
𝑑𝑧 −  

1

ℎ
 ∫ 𝑣

𝜕𝑆

𝜕𝑦
𝑑𝑧 −   

1

ℎ

0

−ℎ

0

−ℎ

 ∫ 𝐷𝑖(𝑆)
0

−ℎ

 

                   − 
1

ℎ
(𝑀𝐿𝑆 − 𝑆ℎ)(𝑤ℎ −  𝜕𝑡ℎ) −  

1

ℎ
 [𝑘𝑧

𝜕𝑆

𝜕𝑧
] ℎ 

                   + (
𝐸 − 𝑃 − 𝑅

ℎ
) 𝑀𝐿𝑆 

onde 𝑴𝑳𝑺 é a salinidade média na camada de mistura; 𝑺 é a salinidade, dependendo do 

nível vertical; 𝒖, 𝒗 e 𝒘 representam a corrente nas direções zonal, meridional e vertical, 

Equação 2 

Equação 3 

Equação 1 
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respectivamente, também definidas no nível vertical; 𝑫𝒊 é o operador de difusão 

horizontal; 𝑺𝒉 é a salinidade na base da camada de mistura; 𝒌𝒛 é o coeficiente de difusão 

vertical, cerca de 10-5 m²/s; 𝒉 é a profundidade média da camada de mistura; 𝑬 é a 

evaporação; 𝑷 é a precipitação; e 𝑹 é a vazão do rio. O 𝒉 subscrito que acompanha 

algumas variáveis é para indicar que são processos oceânicos que ocorrem na direção 

vertical na coluna d’água, considerando a camada de mistura e a região logo abaixo dela. 

Com base na fórmula escolhida serão calculados os termos de: (1) fluxo de água doce 

(
𝑬−𝑷−𝑹

𝒉
) 𝑴𝑳𝑺; (2) advecção horizontal (adv) 

𝟏

𝒉
 ∫ 𝒖

𝝏𝑺

𝝏𝒙
𝒅𝒛 −   

𝟏

𝒉
 ∫ 𝒗

𝝏𝑺

𝝏𝒚
𝒅𝒛

𝟎

−𝒉

𝟎

−𝒉
; (3)  

entranhamento ou mistura vertical (misver) −
𝟏

𝒉
(𝑴𝑳𝑺 − 𝑺𝒉) 𝒘𝒉; e (4) difusividade 

vertical (difver) −  
𝟏

𝒉
 [𝒌𝒛

𝝏𝑺

𝝏𝒛
] 𝒉. Esses termos serão chamados de termo 1, termo 2, termo 

3 e termo 4, respectivamente, nas discussões sobre o balanço de salinidade. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Precipitação e vazão fluvial 

A Figura 6 apresenta a diferença entre os campos de precipitação de 2010 e 2012 (2010 

menos 2012) para cada estação do ano, sendo o verão definido aqui de janeiro a março 

(JFM), o outono de abril a junho (AMJ), o inverno de julho a setembro (JAS) e a 

primavera de outubro a dezembro (OND). No período de janeiro a março de 2010 houve 

uma menor precipitação em relação a 2012 por volta de 2 a 4 mm/dia na área central da 

bacia amazônica como também na foz do rio Amazonas. Nos demais períodos a chuva no 

ano de 2010 prevalece em relação a 2012 na região próxima a desembocadura do rio 

Amazonas por volta de 3 a 5 mm/dia entre abril e junho, para os meses de julho a setembro 

e outubro a dezembro os valores foram menores, variando de 1 a 2 mm/dia e 2 a 3 mm/dia 

respectivamente. Entre abril e dezembro nota-se que houve uma maior concentração de 

chuva na região sul da floresta Amazônica no ano de 2012 em comparação à 2010, sendo 

que nos período AMJ e JAS as diferenças na precipitação foram em torno de 1 a 2 mm/dia,  

enquanto para o período OND a discrepância era de 1 mm/dia. Já ao analisar a região 

central da bacia amazônica para os períodos AMJ, JAS e OND, nota-se que entre abril e 

junho a precipitação em 2010 superou a de 2012 em cerca de 1 a 2 mm/dia, enquanto no 

intervalo de julho a setembro o oposto acontece, a chuva em 2012 foi 1 a 2 mm/dia acima 

do que em 2010, e no fim do ano, entre outubro e dezembro, as precipitações ficam mais 

semelhantes entre os anos, mas com predominância de chuva para o ano de 2010. Essa 

distribuição é explicada, pois o ano de 2010 foi considerado um ano seco na da bacia 

hidrográfica do rio Amazonas (Espinoza et al., 2011; Marengo et al., 2011; Marengo & 
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Espinoza, 2016), tendo como consequências as diminuições dos níveis dos rios. Porém, 

na desembocadura do rio Amazonas e no oceano adjacente os índices de precipitação 

foram elevados, mascarando a baixa descarga fluvial. Já o ano de 2012 é considerado um 

ano chuvoso na região amazônica (Espinoza et al., 2013; Satyamurty et al., 2013; 

Marengo & Espinoza, 2016), com os focos de precipitação nas partes oeste, que seria na 

região onde localiza-se a nascente do rio Amazonas, e sul, enquanto na área oceânica 

perto da foz do rio Amazonas os índices pluviométricos apresentaram valores com 

magnitudes inferiores em relação as partes mencionadas anteriormente. 

  

  

Figura 06 – Diferença de precipitação (GPCP) entre 2010 e 2012 (2010 menos 2012), nos 

períodos de (A) janeiro a março, (B) abril a junho, (C) julho a setembro, (D) outubro a dezembro. 

Como um modo de investigar a influência da atmosfera no aporte de água doce, fez-se 

um cálculo do volume de chuva entre as longitudes de 43.75ºW a 23.75ºW e as latitudes 

de 1.25ºN a 11.25ºN (Tabela 1). Essa área é semelhante a que será empregada para a 

realização do balanço hidrológico. Percebe-se que somente no período JFM a precipitação 

no ano de 2012 foi superior ao ano de 2010, sendo 0,4 x 105 m³/s a mais, enquanto para 

os períodos restantes o ano de 2010 apresentou valores maiores. Este comportamento 

serve como uma exemplificação para o fato da categorização de ano seco e ano chuvoso 

estar restrita à área da bacia do rio, porque a área oceânica apresenta um regime 

pluviométrico distinto. 

A vazão do rio Amazonas, considerando os dados das estações de Óbidos, Altamira e 

Itaituba, oscilou com o padrão esperado de acordo com os estudos anteriores. Em ambos 

os anos, no período de abril a junho é quando a descarga fluvial atinge o valor máximo, 
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sendo de 6,9 x 105 m³/s em 2010 e 7,9 x 105 m³/s em 2012. Entre outubro e dezembro 

situam-se os mínimos de vazão com valores iguais a 2,5 x 105 m³/s no ano de 2010 e 2,7 

x 105 m³/s no ano de 2012. Percebe-se que a vazão em 2012 foi superior a 2010 em todas 

as estações do ano como apresentado na Tabela 1.  

Água doce JFM AMJ JAS OND 

Precipitação 

2010 

0,7x105 m³/s 

(2,45 mm/dia) 

1,8x105 m³/s 

(6,3 mm/dia) 

2,0x105 m³/s 

(7 mm/dia) 

1,8x105 m³/s 

(6,3 mm/dia) 

Precipitação 

2012 

1,1x105 m³/s 

(3,85 mm/dia) 

1,3x105 m³/s 

(4,55 mm/dia) 

 

1,5x105 m³/s 

(5,25 mm/dia) 

 

1,6x105 m³/s 

(5,6 mm/dia) 

Vazão  

2010 

4,7x105 m³/s 

(16,4 mm/dia) 

6,9x105 m³/s 

(24,1 mm/dia) 

5,0x105 m³/s 

(17,5 mm/dia) 

2,5x105 m³/s 

(8,75 mm/dia) 

Vazão  

2012 

5,7x105 m³/s 

(19,9 mm/dia) 

7,9x105 m³/s 

(27,6 mm/dia) 

5,9x105 m³/s 

(20,6 mm/dia) 

2,7x105 m³/s 

(9,45 mm/dia) 

Tabela 1: Aporte de água doce por vazão do rio Amazonas e precipitação numa área oceânica 

entre longitudes de 43.75ºW a 23.75º W e latitudes de 1.25ºN a 11.25ºN nos períodos de janeiro 

a março, abril a junho, julho a setembro e outubro a dezembro para os anos de 2010 e 2012. 

O aporte de água doce proveniente tanto da atmosfera como do continente promove 

redução na SSM. A figura 7 mostra o grau de correlação entre a SSM e a vazão do rio 

Amazonas utilizando o período de 2010 a 2014 de ambos os dados mencionados. Dessa 

maneira, faz-se a correlação do valor obtido da vazão com a SSM em cada ponto de grade 

do domínio. Esse período foi escolhido porque é o período no qual possuíamos dados 

tanto do SMOS como das estações fluviométricas da ANA. A correlação é feita com 

ambas as variáveis com e sem defasagem no tempo. Quando não há defasagem no tempo 

(Figura 7a), as séries temporais da SSM e da vazão começam em janeiro de 2010 e 

terminam dezembro de 2014. Já ao considerar a defasagem temporal, tem-se que a série 

da vazão permanece com seu início fixado em janeiro de 2010, enquanto o início da série 

da vazão passa a ser em fevereiro de 2010, criando uma diferença de 1 mês entre as 

variáveis (Figura 7b). Este mesmo processo é repetido para criar diferenças de 2 e 3 meses 

entre a vazão e a SSM (Figuras 7c e 7d respectivamente). Esse método foi escolhido para 
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tentar capturar a influência da descarga fluvial nas alterações da SSM no Atlântico 

Tropical Oeste, porque a precipitação sobre a bacia hidrológica amazônica requer um 

certo tempo até alcançar o oceano. Nota-se que sem defasagem no tempo há uma boa 

correlação entre as variáveis na plataforma continental norte do Brasil e na parcela 

oceânica adjacente, na área de propagação da pluma de água doce em direção ao Caribe 

e na região sobre influência direta da ZCIT no Hemisfério Sul, entre a linha do Equador 

e 10ºS. Quanto mais negativo o valor, maior é a reciprocidade entre as variáveis, pois são 

inversamente proporcionais. A correlação é entre -0,4 a -0,6 na região costeira próxima à 

desembocadura do rio Amazonas. Já na área referente a deflexão da pluma para leste, 

entre as latitudes de 5ºN a 10ºN, o valor chega a -0,4. Com 1 mês de diferença há uma 

intensificação da correlação na parte mais a noroeste da pluma, atingindo índices -0,8. 

Porém, a partir de 2 meses começa a formar uma região próxima à costa com correlação 

positiva em torno de 0,2, enquanto na latitude de 10ºN, tem-se uma variação por volta de 

-0,1 a -0,5. Com 3 meses de defasagem os valores próximos a costa sobem para 0,6 e 

onde a deflexão está estabelecida aparecem valores de até -0,9. 

Devido à alta correlação existente na região de propagação da ZCIT, nota-se que a 

influência da precipitação nas alterações de SSM é grande, com uma faixa de correlação 

entre -0,4 e -0,7 localizada no Hemisfério Sul entre as latitudes da linha do Equador e 

10ºS. Essa mesma conformação é observada no Hemisfério Norte nas situações onde não 

há defasagem temporal, com 1 mês e com 2 meses de defasagem entre as latitudes 5ºN e 

10ºN, apresentando valores variando de -0,1 a -0,5. Já ao considerar 3 meses de diferença 

entre os dados, a estrutura está bem consolidada e variando entre -0,5 a -0,9. Além disso, 

nota-se que as correlações positivas na região da desembocadura do rio Amazonas, em 

alguns casos, são devido à falta de dados, pois o SMOS não oferece dados situados 

próximos a linha de costa. 
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Figura 07 – Correlação entre vazão e SSM, sendo (A) sem defasagem temporal, (B) 1 mês de 

defasagem temporal, (C) 2 meses de defasagem temporal e (D) 3 meses de defasagem temporal. 

 

4.2 Salinidade  

4.2.1 Dados Observacionais 

Os registros de SSM para os anos de 2010 e 2012 mostram semelhanças no 

comportamento de dispersão da pluma proveniente do rio Amazonas com alterações nas 

extensões e nas áreas com salinidade abaixo de 32 psu, que seria relacionada a água de 

origem fluvial, entre as estações do ano para 2010 e 2012. Baseado nas figuras 8a e 9a, 

nota-se que em 2010 e em 2012 a pluma de água doce, no período de janeiro a março, 

está aprisionada a costa, sendo um grande bolsão de baixa salinidade com valores de no 

máximo 28 psu na região costeira da foz do rio Amazonas. Já durante os meses de abril, 

maio e junho (Figuras 8b e 9b) percebe-se que a pluma consegue se desprender da costa 

e estender-se para noroeste. Em 2010 a pluma abrange áreas maiores com salinidade 

abaixo de 28 psu e de salinidade entre 29 e 31 psu na extremidade mais a noroeste 

comparada com o ano de 2012. Entre julho e setembro (Figuras 8c e 9c) percebe-se que 

próximo a latitude de 6ºN uma parcela da água doce, devido à presença da retroflexão da 

CNB, flui para leste, formando uma língua com SSM de 31 e 32 psu. No ano que 2012 

essa feição é evidente e possui um maior comprimento do que em 2010. Por último, 

verifica-se que de outubro a dezembro (Figuras 8d e 9d), em ambos os anos, permaneceu 

um resquício da língua, sendo mais visível em 2012 do que em 2010, porém agora com 
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salinidade por volta de 34 psu. Além disso, grande parte da pluma tende novamente a fica 

mais restrita a foz do rio Amazonas. 

  

  

Figura 08 – SSM média do SMOS de 2010 para os períodos de: (A) JFM, (B) AMJ, (C) JAS e (D) 

OND. 

  

  

Figura 09 – SSM média do SMOS de 2012 para os períodos de: (A) JFM, (B) AMJ, (C) JAS e (D) 

OND. 
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No entanto, para avaliar a confiabilidade dos dados obtidos através do satélite SMOS, 

analisou-se o erro instrumental da salinidade. O dado referente ao erro instrumental é 

obtido no mesmo arquivo em que é lido a SSM. As figuras 10 e 11 mostram o erro médio 

da SSM para cada um dos períodos, englobando ambos os anos. Em todos os períodos de 

2010 e 2012 nota-se que os erros foram elevados próximo a foz do rio Amazonas. Entre 

janeiro e março de 2010 (Figura 10a) o erro variou entre 4 e 9 psu na área correspondente 

a pluma, enquanto em 2012 (Figura 11a) o maior erro obtido na mesma região foi de 8 

psu. Já para o período de AMJ houve uma redução no erro para valores de no máximo 6 

psu em 2010 (Figura 10b) enquanto em 2012 (Figura 11b) manteve-se o padrão de JFM. 

Todavia, os meses de julho a setembro apresentam erros na região da CCNE, sendo por 

volta de 2 a 4 psu em 2010 (Figura 10c) e de 2 a 3 psu em 2012 (Figura 11c), enquanto 

para a área costeira o erro permaneceu semelhante, tendo apenas pequenas alterações na 

distribuição. Por último, de outubro a dezembro há um resquício próximo à latitude de 

6ºN, sendo em torno de 1 psu em 2010 (Figura 10d) e de 2 psu em 2012 (Figura 11d), 

mas o que chama mais atenção é o alto erro na área da desembocadura do rio amazonas. 

Em 2010 tem uma região de erro de 9 psu rodeada por uma área de 7 psu, enquanto em 

2012 a região com maior valor apresenta um erro de 10 psu e uma área adjacente variando 

entre 9 e 7 psu.  

Os erros elevados nas regiões da dispersão da pluma para noroeste e na própria foz do rio 

Amazonas podem estar relacionados com a existência de muitas fontes de brilho que 

corrompem o sinal da temperatura de brilho, logo da SSM, como a rugosidade do mar 

(Korosov et al., 2015; Reul et al., 2014).  Por conta dos dados não serem ideais nesses 

espaços, os estudos tendem a se localizar fora da área na qual o corpo de água doce está 

mais presente. 

Dentre os trabalhos que investigam o oceano Atlântico Tropical temos o do Da-allada et 

al. (2013) que utiliza os campos de precipitação oriundos de reanálises do ERA-Interim 

e do NCEP2, a evaporação do Objectively Analyzed air-sea Fluxes (OAFlux), estimativas 

de velocidade de correntes superficiais do Ocean Surface Current Analysis Realtime 

(OSCAR) e dados de SSM do SMOS, ARGO, PIRATA e derivadores CARIOCA para 

promover cálculos do balanço de salinidade em sub-regiões no seu domínio, sendo que 

nenhuma das sub-regiões é posicionada abrangendo a fonte de água doce vinda do 

continente. Camara et al. (2015) apresentam dados de SSM SSM proveniente do ARGO, 

PIRATA e derivadores CARIOCA. O restante das variáveis deste estudo foi obtido 

através de modelagem numérica baseada no OGCM NEMO-OPA, e semelhante ao estudo 

anterior, as subáreas escolhidas dentro do domínio não englobam a pluma de água doce. 
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Figura 10 – Erro médio da SSM obtido do SMOS para 2010 nos períodos de: (A) JFM, (B) AMJ, 

(C) JAS e (D) OND. 

 

  

                    

Figura 11 – Erro médio da SSM obtido do SMOS para 2012 nos períodos de: (A) JFM, (B) AMJ, 

(C) JAS e (D) OND. 
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Uma forma de avaliar quão atípicos foram esses anos é a comparação com a climatologia. 

Para isso, foi calculada a diferença de SSM de cada um dos anos dos dados do SMOS em 

relação ao WOA (SMOS menos WOA). Essas diferenças estão representadas nas figuras 

12 e 13. Para o ano de 2010, nos meses de janeiro a março (Figura 12a), nota-se que a 

SSM do WOA próxima à costa, na desembocadura do rio, é menor comparada a SSM do 

SMOS, com diferenças de 2 a 3 psu. Para os períodos seguintes, a região por onde se 

estende a pluma apresenta valores negativos de psu, logo a SSM do SMOS é menor que 

a do WOA. Devido a isso, nos meses de abril a junho (Figura 12b) tem-se uma mancha 

correspondente a propagação da pluma para noroeste com valores de -2 a -5 psu. Nos 

meses de julho a setembro (Figura 12c), percebe-se que na região da retroflexão da CNB 

os valores estão entre -1 e -3 psu. Entre outubro e dezembro (Figura 12d), nota-se os 

maiores valores concentrados na região da foz do rio Amazonas, variando entre -3 a -5 

psu. No ano de 2012 nos meses de janeiro a março (Figura 13a), percebe-se valores de 

SSM do WOA na foz são inferiores, com discrepância de 2 psu. No restante do ano, nos 

períodos referentes a AMJ, JAS e OND (Figuras 13b, 13c e 13d respectivamente), o que 

foi dito para 2010 pode ser aplicado para 2012. O que é alterado de um ano para o outro 

é a faixa referente à área de pluma, que em 2010 é mais perceptível entre julho a setembro 

e em 2012 é mais evidente entre abril e junho. 

 

     

  

Figura 12 – Diferença de SSM do ano de 2010 entre SMOS e WOA (SMOS menos WOA) para os 

períodos de (A) janeiro a março, (B) abril a junho, (C) julho a setembro, (D) outubro a dezembro. 
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Figura 13 – Diferença de SSM do ano de 2012 entre SMOS e WOA (SMOS menos WOA) para os 

períodos de (A) janeiro a março, (B) abril a junho, (C) julho a setembro, (D) outubro a dezembro. 

 

4.2.2 Simulações Numéricas 

Resultados de uma simulação numérica com assimilação de dados de SSM utilizando o 

sistema HYCOM + RODAS para os anos de 2010 e 2012 estão expostos na figura 14. 

Diferença de SSM do modelo e observações com assimilação e sem assimilação, mostra 

que próximo à foz do rio Amazonas a SSM do SMOS é 5 a 6 psu menor que a da 

simulação sem assimilação. No restante da área da pluma os erros de SSM reduzem para 

próximo de -2 psu. Já nas rodadas com assimilação o erro é reduzido para -4 a -6 psu na 

foz do rio, porém os padrões espaciais se mantem. Isso mostra que a assimilação de dados 

reduziu os valores de SSM, trazendo para valores mais próximos do observado, além de 

suavizar as áreas nas quais apresentam as maiores discrepâncias nos índices de SSM, 

tornando-as menores espacialmente no Atlântico Tropical Oeste. 
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Figura 14 – Diferença de SSM média entre a observação (SMOS) e os experimentos do HYCOM 

(SMOS menos HYCOM): (A, B) referem-se aos experimentos sem assimilação e (C, D) aos 

experimentos com assimilação. 

Uma maneira de confirmar que a porção central do Atlântico Tropical apresentou 

reduções nos valores da salinidade após a realização da assimilação é mostrando a 

diferença entre a rodada com assimilação e a rodada livre para ambos os anos (Figura 15). 

Percebe-se que onde o rio Amazonas desagua a salinidade com a assimilação tende a ser 

menor, variando de -1,5 a -3,5 psu, tanto em 2010 (Figura 15a) como em 2012 (Figura 

15b). Quando visualiza-se a parcela oceânica que não está sob influência direta da 

descarga fluvial, nota-se que os valores de SSM entre as rodadas ficam mais próximos, 

porém permanece a tendência de maior salinidade para a rodada sem assimilação. Além 

disso, nota-se que a SSM em grande parte do domínio é corrigida, tendo valores mais 

próximos ao que é observado. 

  

Figura 15: Diferença de SSM média entre assimilação e rodada livre do HYCOM (assimilação 

menos rodada livre) para os anos de: (A) 2010 e (B) 2012. 
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Com base nos resultados obtidos com a modelagem, foram feitos campos de RMSD 

(desvio padrão quadrático médio) da SSM (Figura 16). Percebe-se que a rodada livre 

(Figuras 16a e 16b) apresentou valores maiores do que comparado com a rodada com 

assimilação de dados (Figuras 16c e 16d), o que era esperado, pois menores valores de 

RMSD indicam maior confiabilidade. Tanto em 2010 como em 2012 os valores obtidos 

foram semelhantes nas rodadas sem assimilação de dados, em torno de 6 psu na foz do 

rio Amazonas, diminuindo até 2 psu na extensão para noroeste da pluma e na região da 

retroflexão da CNB. Ao adotar a assimilação de dados os valores tenderam a diminuir 

nos dois anos mencionados anteriormente, como também as áreas com os maiores valores 

de RMSD da SSM reduziram de espacialmente. Além disso, nota-se um aumento de 

regiões brancas, valor de RMSD menor que 0,25 psu, quando considera-se a rodada com 

assimilação de dados, indicando que no oceano aberto a correção foi mais efetiva. 

 

  

  

Figura 16 – Campos de RMSD de SSM entre observação (SMOS) e experimentos do HYCOM 

com e sem assimilação: (A, B) sem assimilação e (C, D) com assimilação. 

Por último, foram feitos perfis verticais avaliando o RMSD da salinidade utilizando os 

dados adquiridos através dos perfiladores ARGO (Figura 17). Considerou-se 3827 

perfiladores em 2010 e 3628 perfiladores em 2012 que passaram pelo domínio do modelo, 

entre as latitudes de 10ºN e 54ºS, e as longitudes de 70ºW a 18ºW. No ano de 2010, o erro 

quadrático médio da rodada com assimilação apresentou valores menores ou iguais, 

variando de 0,2 a 0,26 psu, comparado com a rodada livre da superfície até a profundidade 

de 150m que alternou entre 0,17 a 0,28 psu. Depois, nota-se que entre as profundidades 

de 150m a 900m a rodada com assimilação gerou erros maiores. Já para o ano de 2012 o 
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comportamento é diferente. Até 200 metros o erro médio da assimilação alternou de 018 

a 0,35 psu, enquanto para a rodada livre o intervalo foi entre 0,35 a 0,45 psu. Nas demais 

profundidades há uma pequena variação na tendência para um dos casos, nada tão 

discrepante. Logo, conclui-se que a assimilação acrescentou erros na faixa entre a 

superfície e 900m de profundidade, implicando neste resultado distorcido para o ano de 

2010, enquanto para 2012 a assimilação representou uma melhoria na parcela mais 

superficial, até a profundidade de 150m, englobando a camada de mistura e a termoclina, 

entretanto abaixo da termoclina a tendência é da assimilação amplificar os erros. 

 

 

 

 

Figura 17 – RMSE de SSM do ARGO em todo o domínio do experimento. 
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4.3 Temperatura 

Após a análise dos dados de salinidade, foi investigado como a temperatura se 

comportava na região. Foram calculadas as diferenças de TSM entre os dados 

observacionais, retirados do OSTIA, e os dados do modelo para os anos de 2010 e 2012 

(Figura 18). A desigualdade entre a observação e o modelo considerando apenas rodadas 

livres para o ano de 2010 e o ano de 2012 (Figuras 18a e 18b) foi pequena na região do 

Atlântico Tropical, variando de 0 a -1º C. Já próximo à plataforma continental nota-se 

que os valores alternam entre -1 e -3ºC. A assimilação de dados de salinidade alterou o 

campo de temperatura do modelo, que apresentou águas mais quentes em relação aos 

dados do OSTIA. Principalmente no ano de 2010, o modelo apresentou variação de 0 a   

-3º C na parcela oceânica mais afastada da linha de costa e em um aumento na área da 

dispersão relacionada às cores frias na região costeira próxima a desembocadura do rio 

Amazonas. Para a rodada com assimilação em 2012 o padrão está semelhante ao que foi 

descrito para as rodadas sem assimilação de ambos os anos. 

 

  

  

Figura 18 – Diferença de TSM entre a observação (OSTIA) e os experimentos do HYCOM 

(OSTIA menos HYCOM): (A, B) referem-se aos experimentos sem assimilação e (C, D) aos 

experimentos com assimilação. 

Também foram feitos campos de RMSD de TSM entre observação e experimentos com 

e sem assimilação para os anos de 2010 e 2012 (Figura 19). O ano de 2010, para a rodada 

sem assimilação (Figura 19a), apresentou na região próxima à foz do rio Amazonas 

RMSD de 2,25 ºC e de 1,5 ºC ao sair da plataforma continental. Ao considerar a 

assimilação (Figura 19c) a área correspondente à pluma é ampliada consideravelmente, 
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expandindo-se bem para noroeste e para a deflexão da CNB, com valores entre 2,25ºC a 

3,5ºC, e também um aquecimento ao direcionar oceano adentro, tendo variações de 1ºC 

a 2,5ºC. Enquanto para 2012 os valores de RMSD foram superiores ao ano de 2010 ao 

considerar a rodada livre (Figura 19b), a porção central do Atlântico Tropical apresentou 

um aumento de 1ºC, enquanto na desembocadura do rio permaneceu semelhante. Já para 

a rodada com assimilação do ano de 2012 (Figura 19d) houve um incremento nos valores 

próximos à foz do rio Amazonas, entre 0,5 a 1ºC, além de um aumento da área 

correspondente aos maiores desvios. 

 

  

  

Figura 19 – Campos de RMSD de TSM entre observação (OSTIA) e experimentos com e sem 

assimilação: (A, B) sem assimilação e (C, D) com assimilação. 

 

A assimilação de dados limitada à SSM gerou impactos negativos no campo de 

temperatura e provável repercussão em outras grandezas físicas. A TSM sofreu um 

aumento nos seus valores em 2010 enquanto para 2012 há pequenas regiões com 

tendências negativas, porém grande parte varia próximo ao equilíbrio após a realização 

da assimilação (Figura 20). Isso mostra que realizar a assimilação em somente uma 

variável pode acarretar adulterações de forma negativa as outras em alguns casos, pois 

para um ano teve uma pequena melhoria enquanto para o outro ocorreu uma deterioração 

da TSM. Mas ao considerar o campo de RMSD da temperatura é notável que a 

assimilação aqueceu o Atlântico Tropical, principalmente para o ano de 2010 (Figura 19), 

aumentando o desvio padrão médio e tornando o resultado menos confiável. 

2010 2012 

A B 
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Figura 20: Diferença de TSM entre assimilação e rodada livre do HYCOM (assimilação menos 

rodada livre) para os anos de: (A) 2010 e (B) 2012. 

 

Por último, foram feitos perfis verticais avaliando o RMSD da temperatura utilizando os 

dados obtidos através dos perfiladores ARGO (Figura 21). No ano de 2010, o erro 

quadrático médio da assimilação foi semelhante ao da rodada livre, variando de 0,6 a 

5,2ºC, da superfície até a profundidade de 150m. Depois, nota-se que entre 150 a 200 

metros o erro da assimilação aumenta até atingir 7,3ºC. Por volta de 200 a 600 metros o 

erro da assimilação foi superior à rodada livre em torno de 1ºC. Enquanto para 2012 o 

resultado é diferente, pois o intervalo do erro médio é menor. Sendo bem semelhante para 

ambos os casos, com exceções no intervalo entre 150 a 200 metros que a assimilação foi 

superior 1ºC em relação à rodada livre e entre as profundidades de 600 a 1400 metros 

possui discrepâncias similares, mas variando entre 0,1ºC a 1,2ºC.   
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Figura 21 – RMSE de TSM do ARGO em todo o domínio do experimento. 

 

4.4 Balanço de salinidade  

A última etapa envolvendo os resultados obtidos através do modelo numérico foi para 

calcular o balanço de salinidade em um determinado setor do Atlântico Tropical. As 

figuras 22 e 23 apresentam o valor de cada termo de forma separada durante o decorrer 

dos anos para as rodadas com e sem assimilação. O termo 1 é relacionado ao fluxo de 

água doce, considerando a precipitação, evaporação e vazão. O termo 2 é baseado nos 

termos advectivos da salinidade. O termo 3 representa o entranhamento de salinidade na 

base da camada de mistura, logo, a mistura na vertical. Por último, o termo 4 é sobre a 

difusividade vertical. 

2010 

2012 
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A figura 22 apresenta cada um dos quatro termos que compõem o balanço, considerando 

as rodadas com assimilação (linha vermelha) e sem assimilação (linha preta) para o ano 

de 2010. Em relação à rodada sem assimilação temos que, o termo referente ao fluxo de 

água doce (Figura 22a) possui pouca variação de janeiro a abril, sendo quase semelhante 

em relação ao aporte e perda de água na região. Porém, após esse período, a tendência 

negativa a aumenta de maio até outubro, atingindo -0,3 psu/mês em outubro, logo o 

acréscimo de água preponderou em relação à perda. Para o restante do ano, volta a se 

direcionar para próximo do equilíbrio, mas permanecendo negativo ainda. Já para o termo 

advectivos (Figura 22b) percebe-se que de janeiro a agosto os valores relativos são 

negativos, com o maior valor sendo de -0,15 psu/mês em maio. Durante setembro e 

outubro a proporção torna-se positiva, logo há um aumento de salinidade na região, 

atingindo valores de 0,07 psu/mês, e para o restante do ano a tendência retorna a ser 

negativa. O termo de mistura vertical (Figura 22c) durante toda a série é positivo, 

representando que há entrada de água mais salina pela base da camada de mistura, com 

os valores mais elevados de 0,23 e 0,28 psu/mês em agosto e outubro respectivamente. 

Por último, o termo da difusividade vertical (Figura 22d) também apresentou somente 

tendência positiva ao longo do ano, com os picos de 0,057 e 0,078 psu/mês nos meses de 

julho e outubro. 

Quando considera-se a rodada com assimilação para o ano de 2010, o comportamento 

apresentado é diferente em relação ao que foi dito anteriormente. Para o termo 1 (Figura 

22a) tem que nos meses de janeiro a abril há uma tendência de equilíbrio da salinidade na 

região, porém isso altera no período de maio a agosto, onde os valores tornam-se 

negativos com o pico de -0,13 psu/mês em junho. Já durante setembro a novembro voltam 

a ter índices positivos com o máximo de 0,06 psu/mês em outubro. O ano encerra-se com 

a tendência negativa. Para o termo 2 (Figura 22b) nota-se que durante a série quase todo 

os valores foram negativos, com o pico de -0,57 psu/mês em setembro, enquanto em 

dezembro torna-se levemente positiva, próximo ao equilíbrio. Já o termo 3 (Figura 22c) 

é sempre positivo ao longo da série com o 0,42 psu/mês em setembro. O termo 4 (Figura 

22d) também tem o mesmo comportamento, porém com o máximo em outubro com 

0,0059 psu/mês. 
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Figura 22: Cálculo do balanço de salinidade no domínio CTA para cada um dos termos nas 

rodadas com assimilação (vermelho) e sem assimilação (preto) no ano de 2010: (A) termo 1, (B) 

termo 2, (C) termo 3, (D) termo 4. 

Agora em relação ao ano de 2012, temos que na figura 23, referente à rodada livre (linha 

preta), o termo do fluxo de água doce (Figura 23a) variou com valores próximos ao 

equilíbrio entre os meses de janeiro a maio, sendo que a partir de maio o restante do ano 

apresenta perda de salinidade com o maior valor associado à julho, cerca de -0,35 

psu/mês. Já o termo advectivo (Figura 23b) indica redução da salinidade de janeiro a 

junho, porém esse comportamento altera a partir de julho, quando a tendência torna-se 

positiva até novembro, com o máximo em torno de 0,1 psu/mês em julho e setembro, e 

em dezembro retorna ao padrão de diminuição na salinidade local. O termo de mistura 

vertical (Figura 23c) foi positivo durante o ano, com o valor máximo de 0,27 psu/mês 

associado a julho. Este padrão de aumento de salinidade também está presente ao longo 

de 2012 para o termo de difusividade vertical (Figura 23d), com o valor máximo em torno 

de 0,07 psu/mês em julho e setembro. 

Enquanto para a rodada com assimilação (linha vermelha) do ano de 2012, o termo 1 

(Figura 23a) apresentou tendência positiva de salinidade entre os meses de janeiro a maio, 

todavia este padrão altera entre junho e agosto, com o pico de -1,2 psu/mês em julho. Já 

durante setembro a novembro voltam a ter índices positivos com o máximo de 1,3 

psu/mês em setembro. Para o termo 2 (Figura 23b) nota-se que os valores foram negativos 

durante toda a série com picos de -0,66 psu/mês em setembro. Os termos restantes 

apresentaram sempre valores positivos ao longo do ano, com valores máximos de 0,46 

psu/mês em agosto referente ao termo 3 (Figura 23c) e de 0,0078 psu/mês em julho para 

o termo 4 (Figura 23d). 

A 
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Figura 23: Cálculo do balanço de salinidade no domínio CTA para cada um dos termos nas 

rodadas com assimilação (vermelho) e sem assimilação (preto) no ano de 2012: (A) termo 1, (B) 

termo 2, (C) termo 3, (D) termo 4. 

Ao comparar os balanços de salinidade entre os anos de 2010 e 2012, tem-se que para o 

termo do fluxo de água doce o comportamento da rodada livre é semelhante ao longo da 

série temporal, exceto entre os meses de junho a setembro que houve uma maior perda de 

salinidade em 2012 comparado a 2010. Isso deve ter ocorrido devido a um maior aporte 

de água doce, que pode ser de origem fluvial ou pluvial.  Além disso, o comportamento 

da salinidade nas rodadas livres de ambos os anos está condizente com que é observado 

na bibliografia. Entretanto, ao considerar as rodadas com assimilações para o termo do 

fluxo de água doce, nota-se que o padrão é alterado, principalmente entre os meses de 

setembro a novembro. Neste período, a região central do Atlântico Tropical passa a ter 

uma tendência positiva na salinidade, logo, indica aumento da salinidade na região, algo 

que não é observado nas rodadas livres ou em estudos pretéritos como o de Camara et al 

(2015) e Da-Allada et al (2013).  Já em relação ao termo advectivo nota-se que o padrão 

de oscilação na rodada livre é diferente nos anos estudados, e ao realizar a assimilação de 

dados tornam-se mais semelhantes, porém há um aumento na faixa de variação dos 

valores de salinidade. Para o termo de entranhamento, tanto em 2010 como em 2012, a 

assimilação de dados também ampliou a faixa de oscilação dos valores de salinidade. 

Enquanto o termo de difusividade vertical, em ambos os anos, não apresentou mudanças 

significativas entre a rodada livre e a rodada com assimilação de dados. 

Estudos anteriores como o de Camara et al (2015) e Da-Allada et al (2013) propuseram 

cálculos de balanço de salinidade para a região central do Atlântico Tropical. No trabalho 

de Camara o termo do fluxo de água doce variou entre -0,2 e 0,2 psu/mês ao longo do 
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ano. Já o termo advectivos oscilou entre, aproximadamente, -0,2 e 0,1 psu/mês. Para o 

termo de entranhamento nota-se valores sempre positivos com o máximo de 0,3 psu/mês. 

O que foi mencionado anteriormente também é aplicado para o termo de difusividade 

vertical. No trabalho de Da-Allada o temo 1 apresentou valores entre, aproximadamente, 

-0,2 e 0,1 psu/mês. Para o termo 2 percebe-se que as flutuações ao longo da série estão 

entre a faixa de -0,1 a 0,1 psu/mês. O termo 3 é positivo durante todo o ano com valores 

máximos em torno de 0,1 psu/mês. Já o termo 4 oscilou próximo ao equilíbrio de ganho 

e perda de salinidade. Dessa maneira, conclui-se que os termos do balanço de salinidade 

obtidos através da assimilação de dados para os anos de 2010 e 2012 foram da mesma 

ordem de magnitude dos estudos citados anteriormente. Todavia, tem-se que os termos 

relacionados a advecção e ao entranhamento nas rodadas livres possuíam valores mais 

próximos ao que é observado na literatura em comparação com os valores obtidos com a 

assimilação de dados. E o termo de fluxo de água doce teve o seu comportamento 

distorcido com a assimilação de dados, indicando ganho de salinidade num período de 

tempo em que o normal é o aumento no aporte de água doce e, consequentemente, 

diminuição na salinidade local. 

Nota-se que a SSM média nos experimentos realizados no domínio CTA para os anos de 

2010 e 2012 (Figura 24) variou de forma distinta em comparação com a SSM média do 

SMOS. Entretanto, a rodada com assimilação de dados apresentou uma maior 

proximidade com o dado observacional do que a rodada sem assimilação de dados. Dessa 

maneira, pode-se inferir que a assimilação corrigiu os valores de SSM em direção às 

observações, tornando os dados mais próximos da realidade. Além disso, nota-se que os 

termos de fluxo de água doce, advecção horizontal e mistura vertical apresentam 

importâncias semelhantes no quesito de influenciar a variação da salinidade ao longo da 

série temporal. Outro ponto é que o somatório dos termos do balanço de salinidade varia 

com índices maiores do que se considerar a variação da SSM média da área, sendo 

perceptível este fator quando se avaliar o fim da série temporal. Isso deve ter ocorrido, 

pois o cálculo do balanço de salinidade desenvolvido no presente estudo não considerou 

outros termos que estão presentes no processo, mesmo que sejam de menor influência na 

variação da salinidade, eles interferem no comportamento. Por fim, percebe-se que a faixa 

de variação de SSM média aumentou nas rodadas com assimilação de dados em 

comparação com a rodada livre, mesmo que em poucos psu, entretanto isto é o que 

representa melhor a realidade, já que durante o ano o aporte de água doce de origem 

fluvial e pluvial altera em grandes magnitudes de acordo com o regime climatológico em 

vigor. 
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Figura 24: Cálculo da SSM média no domínio CTA para os anos de 2010 e 2012 para a rodada 

com assimilação (vermelho), sem assimilação (preto) e do SMOS (azul pontilhado). 

 

7   CONCLUSÃO   

Os campos de SSM para 2010 e 2012 não foram tão distintos quanto o esperado por se 

tratar de situações divergentes, sendo o primeiro considerado ano seco e o segundo ano 

chuvoso, pois a falta de chuva na região da bacia hidrográfica foi compensada pela 

precipitação na foz do rio Amazonas, mascarando as diferenças. Os erros relacionados 

aos dados de salinidade são restritos à região de dispersão da pluma de água doce e a foz 

do rio, com variações entre 4 e 9 psu para a serie temporal de 2010 e entre 4 e 10 psu para 

o ano de 2012.  

Além disso, notam-se que os campos de SSM gerados através do SMOS, considerando a 

área de dispersão da pluma de água doce, são menos salinos que os obtidos pela simulação 

do HYCOM, tanto para as rodadas livres como para com assimilação de dados, em ambos 

os anos de estudo. Os valores de desvio padrão médio de SSM entre as observações e os 

experimentos também são maiores por onde a pluma se estende, abrangendo a plataforma 

costeira sentido noroeste e na região associada a deflexão da CNB. 

O balanço de salinidade apresentou valores de fluxo de água doce com mesma ordem de 

magnitude comparado com os estudos que abordaram uma área semelhante no Atlântico 

Tropical, tanto para a rodada com assimilação como para a rodada sem assimilação. Ao 

ter a assimilação de dados inserida, nota-se que a faixa de variação na qual os valores de 

SSM oscilam ao longo da série foi corrigida, entretanto a tendência das alterações de 

salinidade torna-se positiva entre os meses de setembro a novembro, indicando que há 

um aumento de salinidade, sendo que a diminuição na SSM local é o esperado para este 

período. Para os demais termos, a faixa de variação dos valores obtidos foram 

2010 2012 
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correspondentes, porém a tendência que as alterações na salinidade aconteciam durante 

os meses ao longo da série foram diferentes. 

A realização da assimilação de dados apenas para os valores de salinidade implicou em 

degeneração na TSM, indicando que mesmo tendo o enfoque numa determinada grandeza 

é necessário assimilar outras para ter um resultado mais verídico e confiável. Porém, 

considerar mais fatores na modelagem numérica requer um custo operacional maior e 

mais espaço de armazenamento. Esse aquecimento aconteceu tanto na camada superficial, 

como também na coluna d’agua como um todo, sendo perceptível ao analisar o RMSE da 

temperatura através do uso dos perfiladores ARGO. 

Os resultados mostram que a inserção de dados observacionais para a realização dos 

experimentos e a assimilação de dados aumentam a capacidade de representar a realidade, 

porém é necessário a incorporação de mais variáveis no momento da assimilação para 

que não ocorra degradação na solução pretendida. Os futuros estudos desenvolvidos pela 

rede REMO que abordarão o comportamento da camada de mistura e o balanço da 

salinidade levarão isso em consideração. Assim, facilitará o entendimento da interação 

oceano – continente- atmosfera existente na região do Atlântico Tropical, no equilíbrio 

termodinâmico e no transporte de salinidade.  
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