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1. RESUMO 

 

Calor é uma das formas de transferência de energia e um dos parâmetros físicos 
mais importantes na caracterização climática do planeta. Muitas atividades 
econômicas e a própria vida dos organismos dependem da variabilidade climática e 
o transporte de calor nos oceanos se apresenta como um dos principais 
componentes do balanço de energia da Terra.  Os oceanos regulam o clima pela 
absorção, armazenamento e transporte de calor do equador para os polos. Este 
trabalho avaliou a tendência do transporte de calor meridional nas correntes 
superficiais na região da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) no oceano 
Atlântico nos últimos 50 anos. Para o cálculo do transporte de calor, foram 
analisados dados de velocidade meridional, temperatura e salinidade do banco de 
dados SODA (Simple Ocean Data Assimilation) e submetidos a rotinas 
desenvolvidas no software MATLAB. De acordo com os resultados apresentados, 
verificou-se um de aumento no transporte de calor nas últimas cinco décadas em 
23%.  
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2. INTRODUÇÃO 
 

Os oceanos estão constantemente em movimento e a circulação tanto 
no oceano quanto na atmosfera é forçada pela energia solar incidente e 
modificada pela rotação da Terra. O calor é redistribuído de baixas latitudes 
para altas latitudes pelos ventos na atmosfera e correntes oceânicas. Calor é 
um dos aspectos físicos mais importantes na caracterização do clima em todo 
o planeta e muitas vezes mal interpretado e entendido como a temperatura. A 
principal distinção entre essas propriedades é que a temperatura é uma 
característica inerente a um corpo e o calor é a transferência da energia 
térmica de um corpo para outro. Calor é uma das formas de transferência de 
energia em um sistema. À esse conceito de transferência de energia 
associamos a importância da dinâmica dos oceanos na distribuição global do 
calor, fundamental na caracterização dos sistemas climáticos. 

Mais de metade do transporte do calor no planeta é realizada pelas 
correntes e massas oceânicas. Sendo assim, esse compartimento do sistema 
Terra representa a parte mais importante do controle climático do planeta. Se 
houver mudança na circulação oceânica devido ao aquecimento global, o clima 
sofrerá alterações (SPOKES, 2003; MATA e GARCIA, 2011). As correntes 
superficiais se desenvolvem da fricção entre o oceano e o vento que sopra na 
sua superfície. Essas correntes advectam calor das áreas mais quentes para 
as áreas mais frias da Terra.  

Alguns estudos sugerem que o sistema climático venha sofrendo com as 
intervenções antrópicas e que o homem vem alterando o clima nos últimos cem 
anos (HOUGHTON, 2004, 2009). Tais alterações vêm ocorrendo 
principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Dessa forma, o ser 
humano poderia atuar potencializando o efeito estufa desde o período pré-
industrial, promovendo o aquecimento gradual da atmosfera do planeta. Esse 
aquecimento é transferido para os demais componentes climáticos como os 
oceanos, potencializando alterações em sua dinâmica (HOUGHTON, 2004). 

Por esses aspectos da distribuição de calor no planeta, torna-se 
importante conhecer a evolução desse processo ao longo do tempo. Nesse 
estudo nosso enfoque está relacionado ao transporte de calor no oceano 
Atlântico, que apresenta sempre uma resultante positiva na direção norte, ao 
contrário do oceano Pacífico que transporta calor para o sul no hemisfério sul e 
do oceano Índico cujo transporte de calor é praticamente inexistente no 
hemisfério norte. 

Existem evidências em indicadores biológicos de que esse transporte de 
calor apresente uma variação nas últimas décadas. O branqueamento de 
corais é um deles.  Associada a dinâmica de transferência de calor, um dos 
aspectos importantes para a vida marinha é em relação à sobrevida dos corais. 
Um pequeno aumento da temperatura das águas superficiais pode expulsar as 
zooxantelas presentes no tecido dos corais. As zooxantelas são algas 
fotossintetizantes que além de darem a cor ao coral, produzem componentes 
orgânicos que lhes servem de alimento e, em contrapartida, o coral provê 



 
 

3 
 

abrigo para as algas e lhes fornece elementos químicos necessários à sua 
sobrevivência (MUSCATINE, 1990). Com a eliminação das zooxantelas ocorre 
o chamado branqueamento, um indicador do aumento da temperatura dos 
oceanos.  

Os oceanos contribuem para o transporte global de calor com diferentes 
intensidades. No hemisfério sul, somente o transporte de calor no oceano 
Atlântico possui valores positivos, isto significa que o sentido é para norte 
(Figura 1). Tanto o oceano Atlântico como o Pacífico transportam  
aproximadamente 1PW de calor até 20°N sendo o oceano Atlântico o que mais 
contribui com o transporte de calor para o norte (WORLD OCEAN REVIEW, 
2010). 

 
Figura 1 – Transporte global de calor dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico (Fonte: World Ocean Review, 2010) 

 

O monitoramento do calor nos oceanos é importante para o estudo do 
sistema climático, sua variabilidade e possíveis mudanças com efeitos nocivos 
à vida como todo. Estudar o comportamento dos transportes oceânicos 
advectivos de calor nos últimos 50 anos permite avaliar tendências de 
comportamento nas mudanças climáticas no século XXI e nos prover de 
informações fundamentais no controle de fatores nocivos ao meio ambiente. 

3. OBJETIVOS 

Calcular o transporte oceânico meridional advectivo de calor na região 
correspondente a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) nos últimos 50 
anos considerando variações de temperatura e velocidade das correntes e 
estimar as variações decadais com análises de tendências. 
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4. METODOLOGIA 

 

Os dados foram extraídos de um 
banco de dados delimitados por um 
polígono retangular cujos vértices 
possuem as coordenadas P1 (1°N 
60°W), P2(1°N 30°W), P3(8°N 
30°W) e P4(8°N 60°W) (Figura 2). 
Esta área compreende a faixa de 
variação latitudinal da Zona de 
Convergência Intertropical que 
oscila um pouco acima da linha do 
Equador dependendo da estação 
climática. 

 

                Figura 2 - Localização da ZCIT em 08 jan 2013 (Fonte: CPTEC, 2013) 

 

A ZCIT é um dos mais importantes sistemas meteorológicos atuando 
nos trópicos (FERREIRA, 1996). A ZCIT está numa região onde ocorre a 
interação de características marcantes atmosféricas e oceânicas: zona de 
confluência dos Alíseos (ZCA); zona de máxima temperatura da superfície do 
mar; zona de máxima convergência de massa e zona da banda de máxima 
cobertura de nuvens convectivas, todas interagindo próximas à faixa equatorial. 
Todos esses fatores contribuíram para a escolha da área de estudo por ser um 
divisor dinâmico entre os hemisférios norte e sul ao contrário da linha do 
Equador que apenas divide geograficamente. 

A base de dados utilizada neste trabalho foi o Simple Ocean Data 
Assimilation (SODA). Ela é composta por uma assimilação de dados 
oceanográficos em modelos prognósticos no desenvolvimento de reanálises 
dos oceanos. O SODA é mantido pela University of Maryland e Texas A&M 
University com suporte financeiro da National Science Foundation e NASA. 

Para o cálculo do transporte de calor, dados de velocidade meridional, 
temperatura e salinidade foram extraídos do banco de dados SODA. A partir 
desses parâmetros foi possível dimensionar ao longo do tempo a densidade, 
calor específico e o por fim o transporte de calor que é o objeto fim desse 
trabalho. Todos esses parâmetros foram extraídos das correntes superficiais 
até uma profundidade de 300 metros conforme já mencionado anteriormente. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Foi utilizado o software MATLAB 32bits versão 2008b na plataforma 
Windows 7, além de rotinas para a leitura dos dados do SODA pelo fato de 
estarem organizados no formato netCdf. Também foi instalado o Climate Data 
Operators (CDO) ferramenta de manipulação de dados climáticos que foi 
fundamental para minimizar o processamento do software MATLAB. 
 

Primeiramente os dados de temperatura, velocidade e salinidade foram 
extraídos do banco de dados SODA no site 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.CARTON-GIESE/.SODA/.v2p1p6/. Os 
parâmetros utilizados para a extração foram: 

Longitude: 60°W-30°W 
Latitude: 1°N-8°N 

Profundidade: 0-300m 
Tempo: Jan 1961 – Dez 2008 

              O período em estudo corresponde a dados coletados nos últimos 50 
anos, mais precisamente no início da década de 1960 e final da década 2000.  
Uma vez eliminada a dimensão da latitude, foi possível definir uma seção 
vertical na região da ZCIT cuja faixa longitudinal é de 60°W-30°W e 
profundidade variando de 0 a 300 metros. A partir dessa seção foi possível 
calcular o transporte de calor pela somatória do produto dos fatores como 
veremos mais adiante. Importante ressaltar que a dimensão “tempo” foi 
utilizada nas análises temporais do transporte de calor. Para o cálculo do 
transporte de calor foi aplicada a equação 1: 

                          (1) 

Onde:  
 

Parâmetro Unidades de Medida 

TQ– Transporte de calor  [ J ] . [m²]-1. [ s ]-1  ou   [W] / [m²]-1 

ρ - Densidade da água do mar  [ kg ] . [ m³ ]-1 

cp - Calor específico da água do mar [ J ] . [ kg ]-1 . [°C ]-1 

L – Limite da dimensão lateral  [ m ] 

-h(z) – Limite da dimensão vertical  [ m ] 

v – velocidade meridional (eixo y) [ m ] . [ s ]-1 

θ - Temperatura potencial  [°C] 

z - Dimensão vertical  [ m ] 

x - Dimensão lateral  [ m ] 

 
 
 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.CARTON-GIESE/.SODA/.v2p1p6/
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6. RESULTADOS 

Os resultados do transporte de calor das décadas de 1960, 1970, 1980, 1990 e 
2000 estão representadas em gráficos (Figura 3). Esta representação mostra a 
média do transporte em watts para cada década. Nota-se que o transporte de 
calor para todas as décadas se concentra na camada superficial entre as 
longitudes 55°W-45°W. Esta análise confirma a importância das correntes 
superficiais para o transporte de calor sendo que abaixo dos 100 metros de 
profundidade, sua variabilidade é mínima. 

Figura 3 - Seção Zonal do Transporte de Calor para cada década 

 

Os resultados do transporte de calor foram dispostos em planilhas e verificou-
se um aumento decadal, excetuando a década de 1990, quando houve uma 
leve diminuição em relação à década anterior (Tabela 1). 

 

Tabela 01 – Transporte de calor para cada década 

Década Transporte de Calor GW 

1960 2,45 

1970 2,69 

1980 2,82 

1990 2,71 

2000 3,01 
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Na década de 1960 o transporte de calor foi de 2,45 GW e evoluiu para 
3,01GW na década de 2000 (Figura 4), ou seja, um acréscimo de 23%, um 
resultado expressivo nestas cinco décadas considerando que efeitos nas 
alterações climáticas para este período de tempo é relativamente pequeno para 
análises de tendências. Considerando os últimos 50 anos, projeta-se um 
incremento no transporte de calor estimado pela tendência linear em 3,54GW 
para o ano de 2050, ou seja, um aumento aproximado de 14% a partir de 2013. 

 

Figura 4 – Tendência linear do transporte de calor 

 

A correlação entre os parâmetros mostra que a velocidade das correntes tem 
maior contribuição para o dimensionamento do transporte de calor com um 
valor superior a 0,98 (Tabela 2). Esta forte relação se verifica pela própria 
natureza do transporte advectivo de calor condicionado ao fator velocidade. 

 

Tabela 2 – Correlação entre os Parâmetros Oceanográficos 

  Salinidade Temperatura Velocidade 
Transporte de 

Calor 

Salinidade 1 
   Temperatura 0,3962488 1 

  Velocidade 0,1394962 0,0506067 1 
 Transporte de 

Calor 0,1960602 0,0662078 0,9828122 1 

Este resultado ratifica o já esperado fator velocidade como o principal 
responsável pelo dimensionamento do transporte de calor. Todavia, trata-se de 
uma correspondência bastante elevada quando comparado com outros fatores 
como salinidade e temperatura. Enquanto a velocidade tem uma correlação de 
98,3%, a salinidade tem 19,6% e a temperatura 6,6%. Isto sugere que estudos 
associados a questões da absorção de calor pelos oceanos e velocidades 
oceânicas, sobretudo as superficiais, podem diretamente dimensionar o 
transporte de calor.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho investigou a variabilidade decadal do transporte de calor 
meridional nas correntes superficiais da ZCIT no oceano Atlântico nos últimos 
50 anos. De acordo com os resultados apresentados, verificou-se um aumento 
no transporte de calor ao longo das últimas cinco décadas e uma tendência 
preocupante sobre questões da variabilidade climática. 

Para obter um conhecimento sobre a dinâmica climática nos oceanos são 
necessárias  medidas diretas de parâmetros meteorológicos e oceanográficos 
ao longo de décadas e séculos. Somente nos dias atuais foi possível realizar 
análises de tendências de fatores climáticos graças à riqueza desses 
parâmetros dispostos em vários bancos de dados e nesse estudo em particular 
contamos com dados de velocidade, temperatura, salinidade em diversas 
camadas do oceano Atlântico e que nos permitiu calcular o transporte de calor. 

  A variabilidade climática é importante para diversas atividades 
econômicas e na vida dos organismos e o transporte de calor nos oceanos se 
apresenta como um dos componentes importantes na composição dessa 
variabilidade. O aumento no transporte de calor nos últimos 50 anos na ZCIT 
do oceano Atlântico pode interferir nas condições ambientais especialmente na 
região do hemisfério norte em particular na região do Caribe onde reside uma 
das maiores riquezas de recife de corais de todo o mundo. Muitos estudos 
indicam que atividades antrópicas são responsáveis diretas por parte desse 
aquecimento e análises temporais do transporte de calor nos oceanos 
representa uma ferramenta fundamental para os tomadores de decisões. 
Recentes estudos comprovam o aumento de calor armazenado nas camadas 
superficiais do Oceano Atlântico Sul por conta das crescentes concentrações 
dos gases estufa (BARNETT et al. 2001), ou seja, o aquecimento adicional da 
atmosfera faz com que a camada superficial do oceano absorva mais calor. 

O aumento do transporte de calor meridional apresentado neste trabalho 
é consistente com os resultados de ASSAD (2006) que revelam um aumento 
significativo do transporte de calor meridional integrado para todo volume 
oceânico. Esses resultados sugerem que o transporte de calor, nas camadas 
sobre influência direta do vento, foi um dos principais responsáveis no aumento 
do transporte de calor no globo, resultado da transferência do momentum para 
o oceano. 

O aumento da radiação na superfície do oceano é função do aumento de 
gases-estufa na atmosfera, diminuindo o retorno da radiação para o espaço. 
De acordo com Houghton (2009), a radiação incidente tende, em média, a 
aquecer a superfície de um objeto de estudo o que representaria um aumento 
no armazenamento e transporte de calor. 

Todas as preocupações quanto à tendência positiva do transporte de 
calor se intensificam porque os oceanos têm grande capacidade de absorver 
calor. Mais de 90% da energia de calor extra-armazenada pelo planeta nos 
últimos 50 anos foi absorvida pelos oceanos. Paralelamente, cerca de 30% do 
dióxido de carbono liberado por atividades humanas no mesmo período foi 
absorvido pelo oceano. Ao absorver o dióxido de carbono, o oceano reduz a 
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taxa de armazenamento de calor pela atmosfera e atenua as alterações no 
clima (ACE, 2011). 

Apenas na década de 1990 houve uma queda no transporte de calor em 
relação à década anterior. Provavelmente devido às fortes variações temporais 
e espaciais dos ventos que ocorrem em regiões de baixas latitudes 
especialmente na ZCIT que interferem nas direções das correntes. Neste 
trabalho consideramos o deslocamento meridional das correntes oceânicas e 
mudanças de direções do vento poderiam interferir na componente velocidade 
que é o principal fator para os cálculos de transporte advectivo de calor. 

Os resultados associados ao transporte de calor meridional nos oceanos 
apresentados por ASSAD (2006) apontam uma intensificação dessa circulação 
para o pico de energia cinética e para o pico de trabalho realizado pelo vento. 
Estas avaliações ratificam nossa escolha das correntes superficiais como vetor 
principal no transporte de calor quando a maior parte dessa intensificação se 
faz nos primeiros níveis da coluna d’água o que demonstra uma clara influência 
do vento. 

Apesar dos resultados indicarem uma tendência de aumento de calor 
transportado pelos oceanos, as consequências climáticas globais ainda são 
incertas devido ao alto grau de complexidade de fatores envolvidos. 
Atualmente tem crescido o levantamento de dados oceânicos que nos permite 
gerar diversos modelos para avaliar tendências e principalmente análises do 
transporte de calor nos oceanos. Contudo, ainda são necessários estudos para 
estabelecer relações de causa e efeito no âmbito das mudanças climáticas. Por 
ser tratar de uma base de dados dinâmica em que os dados são 
constantemente observados e assimilados pelas reanálises, consideram-se 
necessários cálculos periódicos do transporte de calor, refinando ainda mais os 
resultados. 
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