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                                                                  Abstract 
 

A exploração de petróleo em água profunda depende crucialmente do conhecimento 
das condições hidrodinâmicas do sistema de correntes sobre o talude e sopés continentais. 
Neste aspecto, o sistema de correntes de contorno da coste leste-sudeste brasileira é 
complexo, pouco explorado e com estrutura vertical singular em termos de oceano 
mundial.  

Neste sistema, a Corrente do Brasil (CB) é aquela que flui para o sul ao largo da 
região leste-sudeste do Brasil e ocupa os primeiros 500 m de coluna de água. Na região 
entre Vitória-Trindade e Cabo Frio, a CB meandra e emite intensos vórtices. Este são 
capazes de inverter as correntes em relação à situação média e ter velocidade muito 
superiores a esta. Certamente introduzem sérios risco à infra-estrutura de exploração de 
petróleo. Entretanto, pouco se conhece ainda sobre esses meandros e vórtices em 
frequência, número de onda, ocorrência e mecanismos de geração. O recente Projeto 
DINBRAS, financiado pela FAPESP (Proc.1998/0572-2) e pelo CNPq (Coop. Int. CNPq-
NSF, e Proc. 300582/96-0) , investigou de maneira integrada a atividade de meso-escala 
da CB entre o Cabo de São Tomé (22ºS) e o Cabo de Santa Marta Grande (28ºS). Entre 
seus principais resultados, mostrou que o meandramento com crescimento temporal da CB 
depende do cisalhamento vertical imposto pela presença da Corrente de Contorno 
Intermediária (CCI) em níveis subpicnoclínicos (600-1800 m). Este corrente flui em 
direção oposta à CB, isto é, para norte e pode alcançar velocidades que ultrapassam 40 
cm/s.   
 Almeja-se que a presente proposta seja a primeira fase de um protótipo de  
“Sistema de Previsão Oceânica e Costeira-SPOC” a ser desenvolvido em conjunto com  
pesquisadores brasileiros, e em parceria com o Prof. Dr. Avijit Gangopadhyay, da 
Universidade Massachusetts Dartmouth (UMass, EUA). Enfatiza-se aqui que não existe no 
momento nenhum sistema de previsão de correntes oceânicas em funcionamento 
operacional no Brasil, destacando-se os esforços em andamento do grupo do Centro de 
Pesquisas (CENPES) da PETROBRAS. 
 Propõe-se nesta Fase I, utilizar o conhecimento da estrutura dinâmica básica do 
Sistema CB, obtido como resultado do Projeto DINBRAS e parametrizar a estrutura 
tridimensional do Sistema e suas feições de meso-escala relacionadas. O objetivo final é a 
reconstrução, através da aplicação de modelos paramétricos, do Sistema CB, seus 
meandros e vórtices, a partir de informações de dados hidrográficos pretéritos. A intenção 
é que estes modelos paramétricos, os quais designaremos de “Modelos de Feição (MF)” 
sirvam de arcabouço para a construção de um sistema de previsão numérica, utilizando a 
metodologia de Gangopadhyay et. al. [1997] e Gangopadhyay & Robinson [2002]. Essa 
metodologia de construção dos MFs para a CB, os vórtices de Cabo Frio, de Cabo de São 
Tomé, de Vitória e outras feições de meso-escala, está sendo contemplada  nesta fase do 
projeto, que ora é apresentada ao CNPq. Como é discutido no corpo do projeto, os MFs 
em utilização conjunta com a climatologia da área são utilizados para inicialização ou 
assimilação em modelos númericos implementados . Vale ressaltar que a técnica a ser 
utilizada no SPOC não necessita da quantidade pesada de dados “in situ” requeridas 
pelas técnicas usuais e faz uso do conhecimento prévio da área e parametrização de 
modelosde feições oceanográficas, atualizados a partir de imagens de satélite. 



1) Introdução 
 
1.1) Síntese sobre o Sistema Corrente do Brasil 
 

A Corrente do Brasil (CB) é a corrente de contorno oeste que fecha o Giro 
Subtropical do Atlântico Sul. Formada na bifurcação do ramo sul da Corrente Sul-
Equatorial, ao sul de 12ºS, ela bordeja as costas sudeste e sul do Brasil (Silveira et al., 
[1994], Silveira et al. [no prelo]). Sua separação da costa sul-americana se dá em torno de 
38ºS, quando se encontra com a Corrente das Malvinas para formar a Corrente do Atlântico 
Sul [Stramma et al., 1990] 
 Do ponto de vista observacional, a atividade de meso-escala da CB tem sido 
descrita na literatura por mais de 30 anos. A primeira descrição do meandramento da CB e 
os vórtices associados na região SE foi realizada por Mascarenhas et al. [1971]. Esses 
autores descreveram a presença de estruturas vorticais, tanto ciclônicas como 
anticiclônicas, na região ao largo do Cabo Frio, a partir de mapas de topografia dinâmica. 
Em algumas distribuições apresentadas desta quantidade, nota-se o padrão de uma onda de 
vorticidade, com a presença de anticiclones  sucedendo ciclones. Os autores também 
comentam que parte deste meandramento atinge regiões interiores à plataforma continental 
e especulam que feições topográficas da região favoreceriam o meandramento e a geração 
de vórtices pela CB nesta região. 
  Signorini [1978] retoma o tema do meandramento da CB, discutindo a circulação 
entre o Cabo de São Tomé e a Baía de Guanabara. Este autor capturou um vórtice 
anticlônico em sua análise dinâmica de dados hidrográficos, ligeiramente ao norte de Cabo 
Frio (Fig. 1 ). O vórtice, de cerca de 100 km de raio, localizava-se em água profunda (> 
1000 m) e possuía extensão vertical de cerca de 500 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Vórtice ciclônico ao largo de Cabo Frio detectado por topografia dinâmica 
(relativamente a 500 db). De acordo com Signorini [1978]. 
 
 



A hipótese formulada por Campos et al. [1995] para explicar a razão do 
meandramento baseia-se no princípio de conservação de vorticidade potencial no âmbito de 
um oceano de 1-1/2 camadas (pois a porção ocupada pela CB se estende apenas até os 
níveis intermediários). Tal idéia apresenta um paradigma, como uma corrente que 
transporta entre 5-8 Sv (1 Sv = 106, m3s-1) na região [Garfield, 1990; Zemba, 1990] 
consegue meandrar tão vigorosamente, como comumente é observado em imagens 
AVHRR e de cor do mar para a região (Fig. 2) ? Essa pergunta emerge, pois é necessária 
grande quantidade de movimento e, por conseguinte, muito transporte para explicar 
meandros tão vigorosos. Algum mecanismo de crescimento do meandros precisaria ser 
adicionado para que a hipótese qualitativa de Campos et al. [1995] se tornasse completa 
dinamicamente. 

 
 
Figura 2: Imagem AVHRR e de cor do mar da região sudeste do Brasil, verão de 2001,  
gentilmente cedida por Áurea Ciotti (UNESP).  
 
 

Uma importante consequência da geração dos meandros e vórtices da CB  é sua 
possível relevância no processo de ressurgência. Acredita-se que os vórtices ciclônicos 
induzam a uma “ressurgência de quebra de plataforma”, trazendo água Central do Atlântico 
Sul (ACAS) para regiões rasas e com prováveis e importantes consequências na 
produtividade primária da região. 

 
 
 
 

 
 
 



 
1.2)  A Contribuição do Projeto DINBRAS 
 

O Projeto DINBRAS - “Dinâmica do Meandramento e Emissão de Vórtices da 
Corrente do Brasil entre os Cabo de São Tomé (22ºS) e Cabo de Santa Marta Grande 
(28ºS)”, financiado pela FAPESP (Proc. FAPESP 98/0572-2) e pelo CNPq (através do 
Projeto de Cooperação Internacional CNPq-NSF e Proc. 300582/96-0) coordenado por este 
proponente, em seu último ano de execução buscou levantar a dinâmica da corrente média e 
sua relação com as flutuações (vórtices). Como parte dos resultados, a modelagem 
numérica e a análise dinâmica de observações quantificaram que a CB é parte de um 
sistema baroclinicamente instável. Este projeto teve como resultados três dissertações de 
mestrado, duas teses de doutorado e recentes publicações em revistas científicas [Silveira et 
al., 2001, Silveira et al., no prelo (a), no prelo (b) ]. 
 Certamente o primeiro indicativo de instabilidade de cisalhamento vertical, ou 
instabilidade baroclínica, são evidências observacionais da baroclinicidade robusta do 
Sistema CB-CCI. De fato, segundo Evans et al. [1983], o transporte baroclínico da CB é 
cerca de 3,8 a 6,8 Sv. Adicionalmente, Fernandes [2001], através da análise de modos 
normais em perfilagens de velocidade realizadas em 1983 e apresentadas por Evans & 
Signorini [1985], em torno da região de Cabo Frio,  revelou que os quatro primeiros modos 
dinâmicos respondem por 75% da estrutura vertical de velocidade na região. Dentre esses 
modos, mais precisamente o primeiro baroclínico é responsável por aproximadamente 40% 
da estrutura vertical da velocidade.  
 Portanto, a descrição que, ao largo do talude e sopé continentais, um sistema 
formado pela CB e CCI pode ser baroclinicamente instável, fica evidente. Este sistema 
possivelmente  pode ser provido de cisalhamento  vertical necessário para que uma fraca 
corrente como a CB se desestabilize e meandre tão vigorosamente, como observado.  
 Os estudos recentes de Silveira et al. [no prelo (a)] e Calado [2001] contribuíram 
para explicar a dinâmica do crescimento dos meandros da CB ao largo do sudeste 
brasileiro. Calculando um escoamento básico para o Sistema CB-CCI,  Silveira et al. [no 
prelo (a)] modificaram o modelo unidimensional de instabilidade linear de Johns [1988] 
calculando as velocidades de fase, de grupo e taxas de crescimento das ondas instáveis. 
Calado [2001] buscou ainda, através de simulações prognósticas com a versão do POM 
tridimensional, compreender o papel da mudança de orientação da costa e quebra de 
plataforma nos entornos do Cabo Frio em conjunto com um sistema baroclinicamente 
instável gerado pelo modelo, utilizando simulações com batimetrias realísticas (Fig. 3). 
Estes experimentos numéricos, além de gerarem um padrão que em muito se assemelha aos 
observados por imagens de satélite, apresentam escalas de crescimento e período 
concordantes com os do modelo analítico de instabilidade de Silveira et al. [no prelo (a)].  

O Projeto DINBRAS ainda contou com uma componente teórica que  utilizou a  
técnica de Dinâmica de Contornos (DC). Schmidt [2004] elaborou um elenco de modelos 
para investigar a interação entre a frente da quebra de plataforma e vórtices isolados. 
Adicionalmente, propõe uma modificação na metodologia da Dinâmica de Contornos e cria 
os chamados “Modelos Híbridos”. Tais modelos permitem que a estrutura de massa, e, 
consequentemente, a estrutura modal do sistema, seja alterada em função das regiões 
separadas pela frente de Vorticidade Potencial (VP) devido a variações batimétricas. Em 
outras palavras, os modelos de Schmidt [2004] permitem que, por exemplo, o oceano seja 



barotrópico na porção do domínio equivalente à plataforma continental e apresente  1-1/2 

camadas na região oceânica. Estudos analíticos, como estes, permitem a compreensão dos 
processos físicos em profundidade dinâmica singular, embora utilizem sistemas 
hidrodinâmicos com maior grau de idealização.  

Figura 3: Evolução  temporal do campo de elevação de superfície e velocidade horizontal em 
superfície do experimento numérico de Calado [2001] com batimetria realística. Intervalo de 
12 dias de simulação entre cada quadro.  
 
  
1.3) Justificativa 
 

A descrição anterior revela o conhecimento adquirido nos últimos anos a cerca do 
Sistema CB e várias perguntas ainda necessitando de resposta.  Fica claro que a exploração 
de petróleo em águas profundas passa pelo conhecimento da estrutura vertical das corrente 
oceânicas e sua variabilidade para utilização desses no aprimoramento e desenho de 
“parâmetros de projeto” para as estruturas de offshore.  É nesse âmbito que o detalhamento 
mais aprofundado desta variabilidade e a previsão de correntes extremas são fundamentais 



para o sucesso da exploração em oceano profundo.  Esta proposta se concentra justamente 
em avançar no caminho do conhecimento desta variabilidade hidrodinâmica e sua 
previsibilidade na região de mais intensa exploração de petróleo do país: as Bacias do 
Espírito Santo, Campos e Santos. Em particular, em termos de conhecimento 
oceanográfico, necessitamos, a fim de alcançar nosso intento, responder às seguintes 
perguntas: 

i) Onde é exatamente iniciado o vigoroso processo de meandramento da CB?  
ii) Existem comprimentos e períodos de ondas dominantes? 
iii) É o vórtice de Vitória uma feição propagante e transiente ou perene e semi-

estacionário? 
iv) São efetivamente os vórtices de Vitória , São Tomé e Cabo Frio parte do mesmo 

trem de ondas baroclínicas? 
v) Por que há meandros da CB que crescem e se destacam do eixo da corrente e 

outros não?  
vi) Qual a influência da dinâmica da meso-escala da CB nos fenômenos de 

ressurgência e subsidência costeiras observados em Cabo Frio e São Tomé? 
vii) Como são gerados os dipolos vorticais na CB, ocorrentes na porção sul da Bacia 

de Santos e qual sua influência na circulação costeira? 
viii)  

Através de nova técnica, que é centrada em modelos paramétricos de feições 
oceanográficas de relevância dinâmica, esperamos que seja possível compreender os 
mecanismos ainda não elucidados sobre a dinâmica de meso-escala da CB, e chegar às 
respostas acima postuladas. Como consequência, desejamos que método e conhecimento 
sirvam como sustentáculo de esquema de assimilação de dados de um futuro sistema de 
previsão oceânica para a região de estudo. 
 Para tanto, serão construídos uma série desses modelos paramétricos, ou Modelos 
de Feições (MFs) baseado nas idéias e formaulações de Gangopadhyay et. al., [1997] e 
Gangopadhyay & Robinson [2002]. Os MFs, desenvolvidos a partir de observações 
hidrográficas disponíveis, são então analisados objetivamente junto com a climatologia da 
região através de interpolação ótima de múltiplas escalas.  O campo de massa (via 
temperatura e salinidade), resultante da fusão do suave “background” de grande escala 
(associado à climatologia), e a riqueza das feições sinóticas (associada aos MFs), é então 
usado como condição inicial de uma simulação numérica regional.  O experimento 
numérico segue até que dados provenientes de imagens de AVHRR possam ser assimilados 
em regiões de detecção do mesmo tipo de estruturas sinóticas dos MFs. Procedimento este 
que é restrito à superfície. A assimilação é realizada pelo uso da técnica de “Interpolação 
Ótima”, desenvolvida por Lozano et al. [1996], e prossegue ao intervalo de recebimentos 
das imagens  por período máximo de 1-2 semanas. Neste ponto, a simulação é interrompida 
e os MFs são atualizados usando dados das imagens AVHRR mais recentes. Novo campo 
tridimensional inicial é gerado através da fusão deste MFs atualizados com os campos 
numéricos do último passo de tempo, e a simulação numérica é reinicializada.  A este 
processo completo denominaremos de “Previsão Numérica  Orientada a Modelos de Feição 
(PNOMF)”. 
 Assim, o esforço de pesquisa previsto nesta proposta visa, portanto, construir e 
testar o que será a primeira componente (ou Fase I) do supra-citado sistema de previsão 
oceânica para a região adjacente ao SE brasileiro. O sucesso desta proposta permitirá o uso 



de imagens de satélite para obter a estrutura tridimensional do sistema da CB, seus  vórtices 
frontais e da ressurgência costeira de Cabo Frio, associados à dinâmica de meso-escala.  A 
Fase I se encerrará com a realização do protocolo da PNOMF para a “previsão passada” de 
condições oceanográficas durante o período do Cruzeiro Hidrográfico DEPROAS do verão 
de 2002 (fevereiro de 2002).  O desenvolvimento de MFs para outras feições costeiras e 
para as oceânicas do Leste Brasileiro  constituir-se-á no que projetamos para  Fase II do 
esforço de pesquisa aqui proposto.  A Fase III será a assimilação desses campos em 
modelos numéricos regionais de circulação oceânica para previsão oceânica. 
 É importante ressaltar que a técnica proposta tem como principal vantagem NÃO 
REQUERER NEM EXTENSA NEM REGULAR BASE DE DADOS. Por tudo supra-
mencionado, vemos que a metodologia é calcada em estruturas dinâmicas previamente 
conhecidas e levantadas; suas assinaturas no campo de massa são investigadas, extraídas e 
parametrizadas a partir dos dados hidrográficos DISPONÍVEIS e atualizadas com imagens 
de satélite. Já a técnica de assimilação de dados propriamente dita é etapa sequencial ao 
estudo e é arbitrada. O desenho do futuro sistema irá, em suas fases finais, independer do 
modelo numérico de circulação geral a ser utilizado, o que antevemos que facilitará a 
adoção do SPOC por outros grupos no país e com outras preferências. Em termos futuros, o 
processo de manutenção do sistema de previsão, uma vez completo,  será de baixo custo, 
relativamente a outras técnicas, e um aprimoramento sequencial dos MFs poderá ser feito 
usando como base os dados do Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO) da 
Marinha do Brasil. 
 
 
2) Objetivos 
 

O objetivo central desta proposta é construção de um sistema protótipo de previsão 
oceânica voltado ao apoio às atividades de exploração de petróleo em oceano profundo, 
sobre talude e sopé continentais.  Trata-se de desenvolvimento de MFs oceanográficas,  
baseados nas idéias de Gangopadhyay et. al. [1997], Gangopadhyay & Robinson [2002].  
 
Os objetivos específicos  são: 
 
I - Desenvolvimento do Modelo de Feição para a Frente da Corrente do Brasil em três 
camadas, e incluindo as massas de água correspondentes; 
 
II - Desenvolvimento dos Modelos de Feição para os vórtices da Corrente do Brasil; 
 
III - Desenvolvimento do Modelo de Feição para a ressurgência costeira ao longo do 
Sistema Corrente do Brasil; 
 
IV - Implementação do modelo numérico Regional Ocean Modeling System (ROMS) de 
alta resolução (10 km) para a região entre (35º-15ºS; 50º-25ºW);  
 
V - Estabelecer o Protocolo dos Modelos de Feição para o Sistema Corrente do Brasil e 
aplicando-o aos campos hidrográficos dos cruzeiros do Projeto “Dinâmica do Ecossistema 



Costeiro da Região Oeste do Atlântico Sul-DEPROAS “ (financiado pelo Programa 
PRONEX FINEP-CNPq), através da utilização dos resultados dos itens I, II e III; 
 
VI - Simulações de curto período (2-4 semanas) para calibração e validação dos MFs com o 
ROMS, para os dados do Cruzeiro DEPROAS de verão de 2002; 
 
VII – Realização de estudos da física de processos oceânicos de interação meandro-vórtice-
ressurgência, interação dos meandros com a topografia de desenvolvimento de 
instabilidades de cisalhamento vertical e horizontal, dentre outros a serem levantados; 
 
 VIII- Implementação dos MFs para todas as estações do ano, ou outros períodos 
determinados (como “previsões de tempo passado”); 
 

A Fase I está prevista para a duração de três anos e envolve quatro estudantes de 
pós-graduação, orientados pelo proponente. O Projeto SPOC Fase I, já se encontra em 
andamento através do apoio da FAPESP e CAPES por bolsas aos alunos de pós-graduação 
orientados pelo proponente. Pretendemos ao final de três anos apresentar o protótipo do 
Sistema de Previsão Oceânica e Costeria (SPOC), através do cumprimentos dos oito 
objetivos específicos listados acima. 

 
 

3) Metodologia 
 
3.1) O Modelo de Feição (MF) 
 

Nesta seção, descrevemos o conceito do Modelo de Feição, desenvolvido pelos 
Profs. Avijit Gangopadhyay (Umass-D) e Alan Robinson (Universidade de Harvard). Este 
conceito tem sido amplamente utilizado como componente de sistemas de previsão 
numérica para regiões onde observações são escassas ou irregulares temporalmente. 
 
3.1.1)  O Conceito 
 

É fato conhecido que cada região oceânica, por mais única que seja no seu 
comportamento individual, consiste em um número de estruturas de circulação sinóticas e 
de massas de água. Estas características sinóticas, do ponto de vista da climatologia, 
interagem e se densenvolvem juntas para gerar a variabilidade da circulação decorrente de 
diferentes processos em múltiplas escalas regionais. Uma bacia oceânica pode incluir um 
conjunto de características de meso-escala, como por exemplo, meandros de correntes,  
frentes termo-halinas e vórtices de meso-escala. Uma região costeira pode incluir feições 
da estrutura de circulação, como frentes de densidade, plumas costeiras, frentes de 
resssurgência e vórtices de pequena escala [Gangopadhyay & Robinson, 2002].  Este é o 
cerne do conceito de MF. Isto é, através do conhecimento prévio de feições dinâmicas de 
uma região específica, podem-se construir modelos (paramétricos) individuais de processos 
que sintetizem a estrura dinâmica de uma dada feição do sistema ocêanico.  A etapa 
seguinte à construção desses MFs é, através de Analise Objetiva (AO) de múltiplas escalas, 
“fundí-los” à climatologia da área de interesse. Após esta fusão entre a meso-escala 



parametrizada pelos MFs e a climatologia,  estes podem ser assimilados ou utilizados em 
inicialização de modelos oceânicos numéricos de previsão. A PNOMF será apresentada e 
exemplificada ao longo das sub-seções seguintes. 

Gangopadhyay & Robinson [2002] sugerem que a PNOMF pode ser aplicada com 
sucesso em diversos modelos numéricos disponíveis na comunidade científica: MOM 
(Modular Ocean Model), POP (Parallel Ocean Program), ROMS (Regional Ocean Model 
System), POM (Princeton Ocean Model), HOPS (Harvard Ocean Prediction System), e 
mesmo em modelos de elementos finitos ou volumes finitos. É, portanto, independente do 
modelo numérico uitlizado.  Estudos de “performance” entre modelos, sob o protocolo 
PNOMF, serão conduzidos em  fase posteriores a que ora é apresentada ao CNPq. 
 
3.1.2) Protocolo de Aplicação da PNOMF 
 

Segundo Gangopadhyay & Robinson [2002], para a implementação do método da 
PNOMF, é necessário obdecer a sequência do protocolo de aplicação abaixo: 
 

• Identificação das feições de massas de água e da circulação oceânica e costeira; 
• Síntese regional das perspectivas para a modelagem dos processos; 
• Obtenção de dados sinóticos in situ e imagens de satélite; construção dos MFs; 
• Conhecimento prévio da circulação climatológica regional; 
• Interpolação através de esquema de Análise Objetiva de Múltiplas-Escalas 

(Climatologia + Modelos de Feições);  
• Inicialização da simulação numérica com os campos termo-halinos resultantes da  

etapa anterior; e 
• Simulação numérica de previsão, com assimilação de MFs atualizados através de 

técnicas como interpolação ótima, filtragem de Kalman ou meramente “nudging”. 
 

Esse protocolo sintetiza a ideia da PNOMF. Os três primeiros itens envolvem a 
construção dos chamados MFs e serão o foco do que denominamos de Fase I da construção 
do Protótipo do “Sistema de Previsão Oceânica e Costeira do Leste Brasileiro”. Nesta Fase 
I, a construção de MFs para a CB ao largo do SE brasileiro e a Ressurgência de Cabo Frio 
será contemplada.  “Previsão passada” para o período de fevereiro de 2002, será realizada a 
título de teste todo o protocolo, e a fim de permitir a exploração da dinâmica de meso-
escala ao largo do sudeste brasileiro. 

A Fase II consistirá da elaboração de MFs voltados à parte costeira (circulação em 
torno do Banco de Abrolhos, o movimento quase-sazonal da pluma de baixa salinidade  de 
origem do Rio  da Prata,) e  à feições do leste brasileiro (bifurcação da Corrente Sul 
Equatorial, bifurcação picnoclínica da Água Central do Atlântico Sul) e a bifurcação 
subpicnoclínica da CCI na Bacia de Santos). 

O quinto item consiste na Fase III quando todos os  MFs elaborados serão utilizados 
na PNOMF proprimamente dita através de assimilação. Pretendemos, inclusive a 
comparação da “performance” entre os modelos ROMS e POM.  
 Na próxima seção, exemplicaremos a aplicação da técnica via Corrente do Golfo, 
utilizando so resultados obtidos pelos grupos dos Profs Gangopadhyay e Robinson.  
 
3.1.3) Exemplificação de Aplicação da PNOMF 



 
No trabalho de Gangopadhyay & Robinson [2002], esta metodologia foi aplicada na 

região da Corrente do Golfo (CG)  e porção costeira adjacente relacionada ao Golfo do 
Maine e ao Banco George (Fig. 4). Estes autores propõem o desenvolvimento do modelo  
para diferentes sistemas frontais de meandramento de meso e larga escalas, similares à 
Corrente do Golfo, como por exemplo a Corrente de Kuroshio e a Corrente do Brasil. E é 
exatamente o que aqui pretendemos ao desenvolvê-lo para o Sistema CB e região costeira 
adjacente. 

A região do modelo implementado por Gangopadhyay & Robinson [2002] inclui 
um domínio de múltíplas escalas (Fig.4), em cujas grades são interpolados e ajustados os 
MFs. O domínio maior abrange a área do Atlântico Noroeste (e inclui a região de separação 
da CG da costa), com resolução média de 15 km; o domínio médio abrange todo o Golfo de 
Maine (5 km de resolução); e o domínio que resolve ao Banco George tem resolução de 5/3 
km. Este último é a região de interesse, onde concentra-se a maioria da produção pesqueira 
da região.  

Nesse trabalho, os autores simularam campos termo-halinos e de velocidade usando 
MFs construídos para frentes de temperatura, salinidade e frentes de quebra de plataforma. 
Adicionalmente, MFs de vórtices e estruturas de recirculação, de escalas maiores, também 
foram empregados. Assim, os MFs de todas estas  feições oceanográficas, quando 
analisados objetivamente junto com a climatologia da região, proveram um campo inicial 
sinótico tridimensional, que foi renovado no modelo numérico de tempos em tempos.  

 
 

 
Figura 4: Domínio de múltiplas escalar do modelo numérico para o Atlântico Noroeste (painel 
direito), e o exemplo de previsão do campo de temperatura em superfície para a região do 
Golfo do Maine como resultado do esquema de assimilação de dados através do uso de MFs 
(painel esquerdo). De acordo com Gangopadhyay & Robinson [2002]. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5.  No painel superior, imagem AVHRR para a região do Atlântico Noroeste com edição das 
feições oceanográficas associadas à atividade de meso-escala da CG (meandros e vórtices frontais). No 
painel inferior, campo de temperatura em superfície mapeada objetivamente a partir dos MFs da 
imagem AVHRR e climatologia local.  De acordo com Gangopadhyay & Robinson [2002]. 
 



 
A título de exemplificação, considere a Figura 5.  Este é uma imagem de satélite 

AVHRR, num dado instante, para a mesma região da Figura 4.  A edição da imagem (Fig. 
5, painel superior) mostra, em particular,  a seleção das feições relacionadas à CG (frente 
da corrente e vórtices) a serem utilizadas para reconstrução tridimensional dos  campos 
termo-halinos via MFs.  Já o painel inferior da Figura 5 exibe o resultado do campo 
objetivamente mapeado, usando os MFs e a climatologia regional para o nível de 
superfície. Foi este campo que inicializou as simulações  de previsão PNOMF. Processo 
semelhante é usado para reinicialização sistemática. 

Na Fig. 4 (painel direito),  é apresentado o resultado de previsão de temperatura da 
superfície do mar para a região do Georges Bank do modelo numérico de Gangopadhyay & 
Robinson [2002]. Este resultado está disponível no site http://smast.umassd.edu/modeling 
para  conhecimento  da comunidade científica, para análise de correntes e alimentação de 
modelos biológicos, e principalmente, para atender à comunidade de pescadores da região. 
 
3.2) PNOMF aplicada ao Sistema Corrente do Brasil 
 

No caso do sistema proposto para a CB na Fase I, o interesse principal é o sistema  
meandro-vórtice-ressurgência que caracteriza a interação entre os sistemas oceânicos e 
costeiros relacionados à CB. A imagem se satélite AVHRR apresentada na Fig. 6 com 
edições, sintentiza a idéia dos possíveis MFs para a região, revelando suas principais 
feições dinâmicas entre Rio de Janeiro e Vitória, por exemplo. Neste sistema, temos como 
principal feição a frente da CB em superfície (0-150 m), demarcada pelo maior gradiente de 
temperatura na imagem AVHRR. A frente começa a meandrar vigorosamente ao sul da 
Cadeia Vitória-Trindade, conforme descrito na Seção 1. Apesar de julgarmos se tratar de 
um trem de ondas (de Rossby) baroclínicas e propagantes, existem regiões preferenciais da 
ocorrência de amplificação dos meandros e formação de estruturas vorticais isoladas (ou de 
destacamento de vórtices). Estes seriam conhecidos como os vórtices de Vitória (20ºS), de 
Cabo de São Tomé (22ºS) e de Cabo Frio (23ºS).  

A Figura 7 exemplifica (e resume) esquematicamente  algumas feições 
oceanográficas que serão usadas para a construção dos MFs e posterior utilização na 
PNOMF. Estão assinalados, além da frente térmica da CB e das frentes associadas à CCI e 
Corrente de Contorno Profunda (CCP),  os vórtices de Cabo de São Tomé  e de Cabo Frio 
(que também podem ser vistos facilmente na Figura 6, através da edição da imagem 
AVHRR). Ainda em relação a essas estruturas, temos as instabilidades geradas pela CB, 
resultando em dipolos de vórtices na porção sul da Bacia de Santos (25ºS). Outra feição 
relevante seria a frente de ressurgência e a corrente costeira associada (Fig. 6, representada 
pelos tons verdes). A penetração quase-sazonal de água doce, de origem ligada à descarga 
do Rio da Prata e do Sistema Lagunar de Patos [Piola et al., 2000] na plataforma entre a 
costa brasileira e a CB também deve ser considerada e será abordada posteriormente, na 
Fase II.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6: Imagem AVHRR da região entre Rio de Janeiro e Vitória. Edição na imagem para 
realçar a frente térmica da CB e os Vórtices de São Tomé Cabo Frio  foi efetuada. Cortesia de 
J. A. Lorenzzetti (INPE) 
 
 
3.2.1) Feições Oceanográficas do Leste-Sudeste Brasileiro 
 

As feições oceanográficas mais importantes para o Sistema CB e resumidas na  
Figura 7 estão listadas abaixo, com correspondente citação dos estudos relevantes da 
literatura, e que serão utilizados para suporte ao desenvolvimentos dos MFs: 
 
 

• Frente da Corrente Brasil: Mascarenhas et al. [1971]; Signorini [1978]; Miranda and 
Castro [1981]; Evans et al. [1983]; Evans and Signorini [1985]; Garfield [1990]; 
Campos et al. [1995]; Silveira et al. [2001]; Zemba [1990]; Lima [1997]; Castro and 
Miranda [1998].   

 
• Frente da Corrente de Contorno Intermediária: Stommel [1965]; Muller et al. 

[1998]; Boebel et al. [1997, 1999]; Silveira et al. [2001]. 
 

• Vórtice de  Cabo de São Tomé: Mascarenhas et al. [1971]; Signorini [1978]; Calado 
[2001]; Fernandes [2001]. 

 
• Vórtice de  Cabo Frio: Mascarenhas et al. [1971]; Signorini [1978]; Calado [2001];  

Fernandes [2001]. 
 
 



• Vórtice de Vitória: Gaeta et al. [1999]; Schmidt et al. [1994]. 
 

• Vórtice no  embaiamento de Santos: Campos et al. [2000] . 
 

• Regiões de Ressurgência: Ikeda et al. [1974]; Lorenzzetti et al. [1998]; Maglioca et 
al. [1979]; Lorenzzetti and Gaeta [1996];  Miranda [1982]; Miranda and Castro 
[1979];  Rodrigues and Lorenzzetti [2001]; Castro [1996]; Campos et al. [2000]. 

 
• Fluxo de água doce  na plataforma  continental: Lentini et al. [2000]; Moller et al 

[2001]; Piola et al. [2000]. 
 

• Bifurcação da Corrente Sul Equatorial (CSE): Stommel [1965];  Silveira et al. 
[1994]; Silveira et al. [2001]. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Esquema sumário das importantes feições na região ao largo  da Costa Leste-
Sudeste Brasileira. 



3.2.2) Dados disponíveis para aplicação dos MFs 
 

Serão  utilizadas, como base de dados, as observações dos cruzeiros hidrográficos 
do Projetos COROAS I, II e III, DEPROAS V2001, I2001, V2002, I2002 e P2003 do 
IOUSP (para os vórtices de Cabo Frio e Cabo de São Tomé e estrutura da CB) e comissões 
Oceano Leste I e II (para o vórtice de Vitória) e Oceano Sudeste I e II, do Centro de 
Hidrografia da Marinha (CHM) da Marinha do Brasil. 
 
3.3) Exemplificação de Aplicação de MF ao largo do Sudeste Brasileiro 
 
Nesta subseção apresentamos a formulação preliminar proposta para o MF para CB, a partir 
de análise de dados recentes do Projeto DEPROAS. Tal trabalho consiste de parte da tese 
de doutoramento de Leandro Calado, orientado do proponente. 
 
3.3.1) Análises dos Dados do Cruzeiro DEPROAS do Verão de 2002 
 

Utilizando o cruzeiro de Verão de 2002 do Projeto DEPROAS (V2002), 
começamos a descrever as equações do MF para a frente da CB. A idéia é seguir a estrutura 
do MF,  implementado para a Corrente do Golfo por Gangopadhyay & Robinson [2002], 
mas utlizando a variabilidade vertical  característica da CB.  

As distribuições de temperatura e salinidade a 5m de profundidade estão 
apresentadas na Figura 8. A  análise conjunta desses dois campos revela a interceptação da 
termoclina próxima à costa,  na região de Cabo Frio. Isto é a assinatura da ressurgência 
costeira, que se estende desde Cabo Frio (23ºS , 42º S) até a imediações da Baia de 
Guanabara (23ºS, 43ºS). Outra feição importante nesses campos ocorre no extremo 
oceânico da área,  a frente termohalina associada à CB. Esta, é evidenciada por valores de 
temperatura e salinidade entre (25-26ºC e 36.6-36.8). Tais valores T-S caracterizam 
presença da Água Tropical (AT), massa de água que é carreada pela CB em níveis de 
superfície. 

Com esses campos de T e S, calculamos os campos de função de corrente 
geostrófica e velocidade geostrófica (Fig. 9). A identificação do eixo da CB é feita pelos 
valores de função de corrente nos entornos de zero, que por sua vez, estão associados aos 
maiores valores de velocidade. Desta forma, indentificamos e associamos a assinatura 
termo-halina da CB aos campos de velocidade  geostrófica. O mesmo procedimento é 
aplicado aos vórtices de Cabo Frio e de São Tomé. Identificadas essas feições e suas 
localizações, selecionamos perfis verticais que caracterizem o eixo da corrente, sua borda 
costeira e a borda oceânica. Três perfis para cada estrutura da corrente são identificados  
com “*” na Fig. 9. Os de cores verdes são representativos da borda costeira da corrente, os 
azul da borda oceânica e os vermelhos, do eixo. Para cada região da CB (eixo da corrente, a 
borda costeira e a borda oceânica), fazemos a média desses perfis e obtemos os perfis de 
temperatura e salinidade que assumimos como “característicos”. Esse perfis serão os 
“dados de entrada” para o desenvolvimento dos MF. 

A mesma ideia é aplicada aos vórtices. Por exemplo, no Vórtice de Cabo Frio, bem 
evidenciado na Figura 8, extraímos os perfis do centro de das bordas costeira e oceânica do 
vórtice. Podem ser identificados pelos “#” laranja para o centro, verde para a borda costeira 
e azul para a borda oceânica.  



 

 
 
Figura 8: Temperatura (esquerda) e Salinidade (direita) em surperfície do Cruzeiro 
DEPROAS de verão de 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Função de corrente geostrófica  (relativa a 470 m) em surperfície do Cruzeiro 
DEPROAS de verão de 2002.



3.3.2) Desenvolvimento do Modelo de Feição para a Frente da CB (até profundidades da 
termoclina) 
 
A formulação do MF proposta para a estrutura térmica da frente da CB é dada por  
 

T(x,y,z)=Ta(x,z) + α(x,z) *γ(y) 
 
onde, 
 

Ta(x,z)={[T0(x)- Tb(x)] *φ(x,z) + Tb(x)}, e 
 
α(x,z) e γ(y) são as funções de distribuição horizontal ao longo da corrente, T0 é a 
temperatura em superfície e Tb, a temperatura na base da termoclina,  x é a coordenada ao 
longo da corrente, y é a coordenada perpendicular à corrente, e z é a coordenada vertical. A 
função φ(x,z) é a função não-dimensional, que modula o perfil de temperatura e salinidade, 
esta é que define como varia o padrão vertical da corrente, que é defindo através dos dados 
sinóticos. A Tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros pra a CB, de acordo com o 
cruzeiro DEPROAS V2002. A formulação para o MF de Salinidade é análoga ao da 
Temperatura.  
 
 
Tabela 1: Parâmetros de Temperatura e Salinidade para o MF da frente termohalina da CB   
 

T0 (ºC) Tb  (ºC) Φ(z) αT(z) Largura 
(km) 

Prof. 
(m) 

25 9 Forma não-
dimensional 

Gradiente “inshore:”  
-0,017ºC/km em z=0 e –0,11ºC/km em z=-H 80 400 

 
S0 

(ups) 
Sb 

(ups) Φ(z) αS(z) Largura 
(km) 

Prof. 
(m) 

37 34.7 Forma não-
dimensional 

Gradiente “inshore”:  
0,01936 ups/km em z=0 e 0,1834 ups/km em z=-H 80 400 



3.3.3) Inclusão e atualização dos MFs no modelo numérico 
 

De acordo com Gangopadhyay & Robinson [2002], a inicialização-assimilação dos 
MFs no modelo numérico segue as seguintes etapas. Assumido que iremos inicializar o 
modelo e fazer “previsões passadas” para uma data que se inicia coincidentemente com a 
realização de um cruzeiro hidrográfico e que os MFs, tais quais descritos na Seção 3.3.2 já 
foram elaborados. Assim: 

 
1. Selecionamos os campos de  temperatura e salinidade obtidos pela aplicação 

dos MFs aos dados do cruzeiro hidrográfico  tanto ao longo como 
perpendicularmente a feições oceanográficas diagnosticadas como 
relevantes: a frente da CB e seus vórtices., por exemplo; 

2. Um conjunto de valores temperatura e salinidade, obtidos dos MFs é tratado 
como se fossem observações de um “pseudo-CTD” e extraídos destas 
radiais;  

3. Utilizando Análise Objetiva de Múltiplas Escalas [Carter and Robinson, 
1987; Watts el al., 1989;  Lermusiaux, 1999], esses pseudo-dados são 
interpolados junto a uma climatologia sazonal apropriada. Esta climatologia 
sazonal será derivada do conjunto de dados Levitus et al. [1994] para a 
região oceânica, na versão de alta resolução (¼ de grau - 25 km), e  para a 
região costeira, utilizaremos as distribuições sazonais de Amor [2004]. É 
este campo que inicializará o experimento numérico, e deverá exibir a 
riqueza detalhes das estruturas sinóticas (resultantes da aplicação dos MFs) 
superspostas  ao suave campo climatológico. 

4. À medida que o modelo evolui por dois-três dias, incluiremos informações 
de temperatura da superfície do mar (TSM), derivadas de imagens AVHRR.  
Isso é feito de tal forma a privilegiar as feições encontradas na distribuição 
da temperatura. Em outras palavras, encontrando feições notáveis na 
imagem, extraímos dados nas bordas e centro destas estruturas, que 
funcionarão como “pseudo-hidrográficos”. Optaremos aqui por assimilar 
esses dados utilizando a técnica de Interpolação Ótima (IO) apresentada por 
Lozano et al. [1996]. Dados de vento, obtidos por modelos numéricos 
atmosféricos ou derivados de escaterômetros, podem ser utilizados para 
inferência da base da camada de mistura.   As informações de TSM e da 
base da camada de mistura, através da IO, é combinada com o campo de 
TSM modelado no passo de tempo anterior.  A técnica de IO, substitui em 
nosso sistema, uma filtragem de Kalman  ou “nudging” simples. 

5. Após no máximo uma-duas semanas com a assimilação dos dados apenas 
em superfície, é esperado que os resultados comecem a apresentar problemas 
em relação à previsão das estruturas em profundidade. Então, procedemos aí 
à atualização dos MFs de Temperatura, onde a mesma busca de feições 
notáveis é realizada em imagens AVHRR. Transectos com valores de T são 
extraídos da imagem e, com eles, os MFs são atualizados. Já os valores em 
profundidade, necessários à aplicação do modelo de feição, são retirados da 
própria simulação ou da climatologia.  Relações T-S permitem a atualização 
dos MFs de Salinidade.  



6. A IO combina os MFs atualizados e os campos termo-halinos do último 
passo de tempo do modelo (em substituição à climatologia usada na 
inicialização da simulação).  Ou seja, nesta etapa, o modelo assimila a 
estrutura tridimensional de T e S, em oposição às etapas intermediárias, 
onde apenas o nível de superfície é considerado. 

 
 
3.3.4) O modelo numérico - Regional Ocean Modeling System - ROMS  
 
 Embora a Fase I do projeto esteja calcada no desenvolvimento de MFs para a região 
ocêanica e costeira do Sudeste Brasileiro, vale a pena a menção do modelo numérico a ser 
empregado para o alcançar o objetivo específicoVI (vide Seção 2).  Pretendemos aqui 
utilizar o Regional Ocean Modeling System (ROMS). O ROMS resolve as equações 
primitivas do movimento  no sistema de coordenadas horizontais “Earth-centered rotated 
Cartesian” num oceano de Boussinesq. Em termos de coordenada vertical, utiliza a  
chamada coordenada s (terrain - following), que é uma generalização da coordenada sigma, 
permitindo resolução variável principalmente nas regiões da camada de Ekman de fundo e 
superfície. O ROMS representa um  significante avanço em termos da solução do problema 
de erros no gradiente de pressão que podem ocorrer quando da aplicação  da coordenada 
sigma tradicional [Shchepetkin & McWillians, 2003]. 
 Similar a outros modelos oceânicos (ex. POM, MICOM, POP, e SCRUM), o ROMS 
utiliza esquema explícito, com um  passo de tempo pequeno para resolver elevação de 
superfície e momentum barotrópico. Considera um passo de tempo maior para resolver 
temperatura, salinidade e momentum baroclínico. Diferente dos outros modelos ROMS tem 
dois procedimentos no cálculo da média temporal para o modo barotrópico, que satisfaz a 
equação tridimensional da continuidade num volume finito e passo de tempo finito.  Este 
algorítmo  possibilita o aumento do tamanho do passo de tempo [Shchepetkin & 
McWillians, submetido], fazendo com que esse modelo tenha um ganho de tempo 
computacional significativo. 
 As condições de contorno para o ROMS, são apropriadas para topografia e linha de 
costa irregular, para a superfície livre do mar e contornos oceânicos abertos. Inclui ainda  
quaisquer forçantes, como vento, fluxo de calor, aporte fluvial, rugosidade de fundo entre 
outras. 
 A Figura 10 mostra a grade numérica para a implementação preliminar do modelo 
numérico, com o protocolo PNOMF: é uma grade regular de 1/6 de grau. Testes de 
sensibilidade serão conduzidos nas primeiras etapas de simulação com o ROMS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 10: Grade de alta resolução para o Atlântico Sul. 
 
 
 
  
4) Cooperação em Âmbito Nacional e Internacional 
 

No âmbito internacional, este proponente inicia a cooperação com o Prof. Dr. Avijit 
Gangopadhyay (UMass, EUA),  idealizador da técnica dos MFs e PNOMF.  

 
No âmbito nacional, esta pesquisa contará ainda com a colaboração do Prof. Dr. 

Belmiro Castro (IOUSP) e Prof. Dr. João Lorenzzetti (INPE). O primeiro é  especialista em 
Oceanografia Costeira e Coordenador Geral do  Projeto DEPROAS. O segundo 
pesquisador é renomado especialista em Sensoriamento Remoto e participará no 
fornecimento, processamento e interpretação das imagens AVHRR.  

 
 
 
 

 5)  Equipe de Trabalho 
 

Dada a natureza e a complexidade dos modelos de feições aqui expostos, esta 
proposta terá a participação de vários alunos de pós-graduação, além da coordenação deste 
proponente e a parceria com o Dr. Avijit Gangopadhyay.  
 
 



Nome: Função: Tarefa: 
Ilson da Silveira Docente Coordenação Modelagem de Feição do Sistema CB-CCI 
Avijit 
Gangopadhyay Cooperação Coordenação Internacional 

André Schmidt Pós-
doutorando 

 Implementação do ROMS 
 Experimentos de Controle e Calibração 
 Experimentos de Exploração da Dinâmica da CB usando PNOMF 

Leandro Calado Doutorando Modelagem de Feição – Frente CB,  e   Ressurgência Costeira 
Protótipo  Completo de PNOMF para os MFs do SE Brasileiro 

Filipe Fernandes Mestrando Modelagem de Feição dos Vórtices da CB 
Rafael de Mattos Doutorando Modelagem de Feição para a CCI e CCP 

 
 
 
6) Cronograma de Trabalho 
 

A execução dos estudos propostos é projetada para um período de dois anos, a se 
iniciar em dezembro de 2004. Propõe-se o seguinte cronograma-tentativa para esta primeira 
fase do Sistema de Previsão, devidamente compatibilizado com os objetivos deste projeto: 
 
 

Ano I - Módulo I – Dezembro 2004-Dezembro 2005  

• Desenvolvimento dos MF para CB; 

• Desenvolvimento dos MF para os vórtices da CB; 

• Desenvolvimento dos MF para ressurgêcia costeira em Cabo Frio e Cabo de São 

Tomé;  

• Aplicação da Análise Objetiva de Múltiplas Escalas nos dados hidrográficos junto a 

Climatologia Levitus et al. [1994] de alta resolução; 

• Estada sabática de dois meses do Dr. Avijit Gangopadhyay (UMass) no IOUSP, a 

ser  contemplada  por esta proposta;  

 

Ano II - Módulo II – Dezembro 2004-Dezembro 2005 

• Desenvolvimentos do protocolo PNOMF para os MFs desenvolvidos no primeiro 

ano;  

• Implementação da PNOMF no modelo numérico ROMS;  

• Redação e divulgação de artigos científicos correspondentes ao período; 



• Estágio sanduíche de Rafael Augusto de Mattos, na UMass, sob supervisão do Prof. 

Dr. Avijit Gangopadhyay;  

• Estudos de sensibilidade com o SPOC para a interação meandro-vórtice-

ressurgência;   

• “Previsões de período passado” para os períodos selecionados dos cruzeiros 

DEPROAS ;  

• Investigação da dinâmica da interação da tensão de cisalhamento do vento, 

meandros e vórtices da CB na ressurgência e subsidência em Cabo Frio e Cabo de 

São Tomé;  

• Desenvolvimento do protótipo do SPOC com a utilização de imagens AVHRR; 

• Desenvolvimento e Implementação dos MFs para CCI e CCP; 

• Avaliação global dos resultados e conclusões; 

• Divulgação e apresentação do protótipo do SPOC no CENPES (PETROBRAS), 

Shell, CHM (Marinha do Brasil); 

• Preparação para lançamento da Fase II 

 

 

 
7) Infra-estrutura e Bolsas 
 
 O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Dinâmica Oceânica (LaDO), do 
IOUSP. Este Laboratório possui infra-estrutura adequada, composta de 3 “workstations” 
DEC Alpha e 12 PCs com SO Linux, além de 10 licenças completas do MathWorks 
Matlab, 06 do Maple, e 06 do Mathematica. Estes três softwares, em particular o primeiro 
mencionado, são absolutamente necessários ao desenvolvimento da pesquisa proposta.  
Para tanto, será necessária a modernização dos recursos de informática. É justamente apoio 
para realização de tal atualização e adequação de infra-estrutura computacional necessários 
à execução do projeto aqui solicitado na alínea de “Material Permanente” do formulário 
eletrônico.   

O esforço de construção do sistema de previsão tem naturezas tanto científicas 
quanto tecnológicas do ponto de vista de seus desenvolvimento e teste.  Dado o nível atual 
de previsão e assimilação de dados no país, o conhecimento específico requer o 
envolvimento acadêmico. Neste âmbito, a FAPESP já aprovou bolsa dos mestrandos Filipe 
Fernandes e Rafael de Mattos para realização de categorias de MFs. O doutorando Leandro 
Calado já tem o apoio da CAPES e se já se encontra em estágio-saduíche na Umass, sob a 
supervisão do Prof. Avijit. O término de sua tese coincide com o fechamento da proposta 
ora apresentada. Encontramo-nos elaborando propostas para o pós-doutorado de André 



Schmidt. O custeio dos meses sabáticos do Prof. Avijit no IOUSP,  são parte constante da 
proposta  ao CNPq, na forma de bolsa de especialista visitante EV-8A. 
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