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Atlántico Ibérico → Modelação regional

Soluções globais/larga escala não resolvem detalhes locais

(mesoescala - eddy permitting/resolving)

Não têm rios de interesse regional

…

→ modelo regional aninhados em solução realista de larga escala



  

● Forçamento lateral

(Condições iniciais, fronteira, nudging)

Fontes de dados:

- productos globais (models, climatologies)

- modelos de (mais) larga escala

- valores constantes

- perfís 

- expressões analíticas

- WOA monthly climatology
...

Modelação regional

● Forçamento de superfície

 - Reanálises atmosférias, ex: ERA-Interim

● Outros Forçamentos

 - Rios, marés



  

MERCATOR

- Global: 1/12º

- North-east Atlantic: 1/36º

- médias diárias

HYCOM

- Global: 1/12º

- Gulf of Mexico: 1/36º

Soluções/Reanálises globais

Earth System Models

- Climate (ex: MPI-ESM)

- Reanalysis

(ex: CFSR, 0.5º !!)



  

Análises
Hindcast

Nowcast

Reanálises Hindcast ● Análise com os “melores” forçamentos

● Assimilação de observações 

- Escala regional e local ?

- Resolução espacial/temporal das observações ?

Forçamentos com assimilação

Mesoescala estatística

Mesoescala realista



  

Simulação decadal realista

● Modelo ROMS

● 44 rios

● Forçamento de superfície ERA-

Interim

● Forçamento de marés TPXO

● Forçamento lateral HYCOM-NCODA

● Forçamento lateral MERCATOR



  

Rios/Estuários, Riverplumes

- fonte de nutrientes 

- fonte de poluição

- interage com upwelling downwelling
  (alteração da circulação)

- papel na dispersão e recrutamento

- papel na evolução (crescimento) 
manutenção de espécies

  



  

Destino e propriedades das

riverplumes

● Abordagem Euleriana

● 9 subregiões

Domínio numérico:

● 300 x 350 células horiz

● 30 níveis-s  na vertical

● traçadores passivos 4D

Input/ano:

● Superfície: 30 Gb (6h)

● Lateral: 28 Gb (diário)

Output/ano:

● 160 Gb (com snapshot 

diário)

200 Gb/ano



  



  



  



  

- extensão para norte na primavera

- vento para sul

- forçamento? Coriolis? IPC? 

- domínio anticiclónico

- forçamento de upwelling

- sem extensão para sul

- pluma reduzida



  

Descarga cimatológica
Pico no inverno

Variabilidade
interanual

Primavera: transporte 
para fora da plataforma 
adjascente:
- plataforma
- oceano aberto

Lag ~1mês
Volume elevado + 

baixa descarga
= >filling time

1 mês



  

- padrão de vento semelhante a Lisboa

- baixa extensão da pluma along/offshore

- extensão para norte no inverno/primavera



  

Variabilidade elevada

Reduzida extensão
alongshore

Variabilidade elevada

Grande aumento após
picos de descarga

1 ano

Pluma quase nula 
no verão



  

- menor influência do anticiclone

- grande extensao para norte na primavera 

- forçamento de ulpwelling altera a direcção da pluma!

  (sul e offshore)

- grande extensao offshore

  (excepto no outono)



  

Transporte alongshore
quase total da pluma

Descargas extremas

Descargas quase nulas → filling times elevados



  

- (Mesma região adjascente que Douro→ mesmos ventos)

  (menor variablidade do sistema de upwelling sazonal) 

- presença da pluma no verão



  

Descargas com 
mínimos relativos 
elevados (P5% alto)

Filling times baixos e 
variáveis (10 a 40 dias)
- menores no verão e 
outono



  

- (Mesma região adjascente que Douro→ mesmos ventos)

- Caudal proximo do Douro mas menos dispersão da pluma

- padrão expacial/sazonal semelhante

Dispersão offshore 

muito menor que 

Douro



  

Variancia muito inferior 
ao Douro

Transporte para fora da 
região adjascente 
elevado (alongshore!)

Padrão 
semelhante ao 
Douro

Filling times muito 
mais baixos

- Menor espalhamento da pluma

- descargas minimas relativas elevadas

- menor variabilidade do filling time

Variabilidade da 
descarga (não valor 
médio) determinante 
no destino da pluma



  

- Ventos 45º ao longo de todo o ano

- Baixa variabiliadade de forçamento de upwelling

- deslocamento para sul al longo de quase todo o ano

- pluma presente na plataforma todo o ano

- sem deslocamento offsore



  

Filling times ~20 dias

Descargas parcialmente 
climatológicas

Descarga climatológica
Mas grande variabilidade



  

- Ventos 30º ao longo de todo o ano

  (orientação da costa)

- distribuição quase constante

- pluma na plataforma interna

- ausência no verão e outono

- transporte exclusivamente para oeste



  

Baixa variabilidade

Filling times ~10-40 dias

Pluma quase 
inexistente no verão



  

- grande variabilidade na direcção do ventos

- pequena predominância zonal

- Transporte da pluma ao longo da plataforma

  para oeste (principlamente)

  



  

Grande quantidade de 
freshwater fora da região 
adjacente

Lag ~2meses

Filling time com períodos 
de baixa variabilidade

Lag 0~2meses



  

- grande variabilidade na direcção do ventos

- Convergência no Golfo durante o verão

- Transporte da pluma ao longo da plataforma para norte

- dispersão da pluma na plataforma francesa 



  

Grande volume fora da 
região adjacente 
(transporte para norte)

- Filling times elevados

- Pouca variabilidade de volume na região 
adjacente

- Muita variabilidade (interanual) na platafoma



  

Próximos passos

- flushing time ! 
(cálculo do transporte ao 
longo da fronteira da região 
adjacente

zonas preferênciais de 
transporte offshore 

forçadores?

papel da mesoescala?

  

JH Bettencourt et al (2017). Characterization of the structure 
and cross-shore transport properties of a coastal upwelling 
filament using three-dimensional finite–size Lyapunov 
exponents, JGR



  

Próximos passos

- sensibilidade ao forçamento lateral
  (HYCOM vs MERCATOR)

- sensibilidade ao forçamento de superfície
  (ERA-Interim, CFSR, ...)

- aplicação a configurações de menor escala, maior   
resolução:
 . shelf/slope e regiões costeiras
 . estuários
 . lagunas

. aninhamento online, 1-, 2-way;

. aninhamento offline, 1-way

  



  

grazas


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32

