Treinamento em Caracterização e Previsão
Estatı́stica de Perfis Verticais Horários de
Correntes para Plataformas da Bacia de
Campos
Curso de Treinamento ministrado em Macaé,
RJ, para os oceanográfos do Cenpes e
Geodésia/UN-BC. Teve como objetivo principal mostrar como caracterizar e prever estatı́sticamente séries temporais oceanográficas por métodos ortogonais empı́ricos,
enfocando ondas internas e previsão de perfis
verticais de correntes.
O curso foi dividido em módulos de 20-30 min
de apresentação, mais 10 a 15 minutos de
discussão. Os módulos abordaram a oceanografia fı́sica das Bacias de Campos e Potiguar
e métodos de análise de dados e previsão.
No final, foi executado interativamente com
os presentes a análise de 3 meses de perfis
de correntes ADCP, em uma das plataformas
da Bacia de Campos. Estes dados foram
cedidos pela Petrobras para uso exclusivo
neste curso.
O quadro abaixo mostra 2 gráficos com
previsão das correntes. À esquerda, temos
o Perfil previsto em vermelho contra o perfil
medido em azul em um determinando tempo
t. À direita, a previsão da série temporal em
uma célula do perfil, sendo que a previsão
começa na linha verde do grafico.

Soluções Inovadoras em um Ambiente Caótico

Cliente: Petrobras/E&P-SERV/RH/ SRH
Duração: 1 dia
Periodo: 16/02/2006
Assunto: Perfis de Correntes, ADCP,
Previsão, Análise de Dados,
Curso de Treinamento

Ementa
• Revisão Oceanografia: Oceano estratificado,
movimentos barotrópicos e baroclı́nicos,
abordagem hidráulica x hidrodinâmica,
topografia, forçantes de grande escala,
Distribuição horizontal e vertical de correntes e escalas de variabilidade temporal
• Métodos de Análise e Previsão: Modelagem
Inversa em Geofı́sica, Assimilação de dados,
Análise de Fourier, Métodos Ortogonais
Empı́ricos, Análise Espectral Singular,
Separação de Variáveis, e outros métodos
espaço/vetoriais
utilizados/desenvolvidos
na VM
• Previsão: em Sistemas com Periodicidade
(órbitas dos planetas, marés etc) e em
Sistemas cuja analise mostra componentes
periódicas e aperiódicas: o estudo das
covariâncias (ou do Espectro de Potência)
indica que tipo de Sistema modela melhor
o fenômeno (o processo é turbulento? é
caótico? é reativo-difusivo?). A previsibilidade depende da natureza do processo
sugerido pela analise dos dados.
• Exemplos Interativos: O que é o sinal?
O que é o ruı́do?
Analise EOF/SSA.
Separação em bandas de frequencia. Quais
os processos identificados?
É possı́vel
realizar previsão sem dificuldade?

Análise de Dados de Correntes da
Plataforma Nordeste: ADCPLAN
Apesar da importância da plataforma NE,
a circulação oceânica da região é pouco
conhecida, sendo esta uma das áreas menos
estudadas do mundo. Até o ano 2000, os
dados de correntes eram esparsos e de curta
duração e apenas 1 trabalho cientı́fico havia
sido publicado a partir de 40 dias de dados
obtidos em 1979.

No ano 2000, iniciou-se um real progresso,
quando a equipe hoje participante da VM
instalou e manteve por aproximandamente
1 ano, 2 sistemas de perfilagem-acústico
(ADCP): um a 18m de prof e a 28 km da costa
e outro em 27m a 42 km da costa. Os ADCPs,
RDI-WH 300KHz com sensor de pressão,
foram programados para coletar dados de
meia em meia hora em modo burst, bins de
resolução 0.5m, e com incerteza esperada de
1.8 cm/s. Trimestralmente, foram realizados
trabalhos de campo para a manutenção dos
instrumentos e recuperação dos dados.
Baseado nos dados brutos, de domı́nio
público, a VM desenvolveu um produto
digital para análise das correntes na região,
que inclui:
• Os dados de temperatura no fundo,
nı́vel do mar e perfis verticais de

Soluções Inovadoras em um Ambiente Caótico

Cliente: Petrobras/E&P-SERV/US-SUB/ GDS
Duração: 30 dias
Periodo: 12/2005-01/2006
Assunto: Controle de Qualidade, ADCP,
Caracterização e Análise de Correntes, Vento
Satélite, Desenvolvimento de Software

correntes (U e V) em 2 nı́veis de CQ e
de ventos (ERS-1 e ERS-2)
• Análise estatı́stica das séries temporais dos perfis através de Métodos
Ortogonais Empı́ricos (EOFs e Análise
Espectral Singular) para determinar,
entre outros parâmetros, as escalas
de variabilidade, úteis para análise de
risco ambiental e de engenharia.
• Um
poderoso
aplicativo
multiplataforma (ADCPLAN) de visualização
interativa dos dados, inclusive dos
resultantes das análises. O ADCPLAN
permite ao usuário construir gráficos de
séries temporais, perfis verticais ou tipo
Hovmoeller (profundidade x tempo),
exportar os gráficos gerados em uma
variedade de formatos, realizar zoom
sobre eles e imprimi-los.

Apoio para EIA-RIMA: Estudos dos Campos
de Circulação, Ventos e Ondas em Áreas
Adjacentes aos Blocos BC-10, Pama-3 e
BM-J-2 através de Dados de Multi-Satélite
Bloco PAMA 3
• Localização: Atlântico Equatorial (1.5°N e
45°W)
• Oceanografia: Dominada pela Corrente
Norte do Brasil atinge freqüentemente 150200 cm/s acima da termoclina. Os ventos
são dominados pela ZCIT.
• A VM realizou um estudo de 5 anos de dados
altimétricos Multi-satélite (T/P e ERS2), usando uma generalização da fórmula
geostrófica que não apresenta a tradicional
descontinuidade no Equador (ver Vianna
& Menezes (2003)). Região dominada por
variabilidades intra-sazonais apresentando
picos de corrente de mais de 150 cm/s.
Dois anos de dados altimétricos de alt. sig.
de ondas caracterizam um ciclo sazonal de
ondas na região.

Bloco BC-10
• Localização: Bacia de Campos (21°S e 40°S)
• Oceanografia: Escalas de variabilidade
pouco conhecidas.
Maioria dos autores
parte do princı́pio de que existe uma
corrente semipermanente de contorno oeste,
a Corrente do Brasil. Estudos atuais tem
mostrado que esta região é dominada por
vórtices.
• Estudo realizado pela VM baseado em 2
anos de dados altimétricos Multi-Satélite
(JAS, GFO e ENVISAT), res.
14 Km,
mostrou que a banda intra-sazonal explica
70% variância e os principais perı́odos são
17.6, 22 e 36 dias. Outra faixa importante é
a interanual que explica 20.7%

Soluções Inovadoras em um Ambiente Caótico

Cliente: Pro-Oceano Ltda
Periodo: 2005 e 2006
Assunto: Correntes Geostróficas, Ondas,
Ventos, Altimetria Multi-Satélite

Durante os anos de 2005 e 2006, a ProOceano solicitou a VM relatórios sobre as
estruturas de meso-escala e variabilidade
espaço-temporal das correntes detectadas por
dados altimétricos, bem como da altura
significativa de ondas e ventos, adjacentes
a certos Blocos, para apoio aos relatórios
ligados ao licenciamento ambiental da ProOceano.

Exemplo de Monitoramento Diário da
Circulação para Situações de
Contingência no Mar: Fornecimento
Emergencial Diário de Dados Altimétricos
Multi-Satélite e de Correntes derivadas na
Enseada de Vitória
Ao perder uma Porta (flutuante) de seu navio
dotado de sistema de levantamento sı́smico,
durante tempestade a leste de Vitória (ES),
a Petroleum Geo-Services (PGS) contratou a
Pro-Oceano em uma tentativa de rastrear a
deriva da Porta, para subsidiar as operações
aéreas para localização e recuperação do
equipamento. A Pro-Oceano contratou os
serviços da VM Oceânica para fornecer
diariamente mapas de circulação baseados
em altimetria multi-satélite.
Durante 10 dias, a VM produziu campos
de altura e correntes geostróficas em tempo
quase real, baseado em dados colineares de
3 satélites altimétricos (JAS, GFO e ENVISAT). Estes campos com resolução de 14 Km
(1/8°) foram obtidos pela superposição dos
campos de anomalia de altura da superfı́cie
do mar com a topografia dinâmica média
baseada em dados do satélite gravimétrico
GRACE e criada pela VM em colaboração
com o Center for Space Research da Texas
University. A utilização desta nova MDT
permite estimar os campos absolutos de
correntes sobre a plataforma e fora dela,
facilitando as futuras projeções de correntes
estimadas por altimetria para toda a coluna
d’água.

Soluções Inovadoras em um Ambiente Caótico

Cliente: Pro-Oceano
Duração: 10 dias
Periodo: 07/03/2005-16/03/2005
Assunto: Correntes Geostróficas,
Altimetria-Multisatélite, Contingência no
Mar

Duas possibilidades existiam: ou a Porta iria
bater na costa ao norte de Vitória, ou iria
derivar na Corrente do Brasil, offshore, para
sudeste, o que acabou acontecendo.

Sistema Interativo para Processamento de
Perfis Verticais CTD-VS da Bacia de Campos
A VM foi contratada para conceber um sistema automático de processamento dos mais
de mil perfis verticais de CTD coletados pela
Petrobras e caracterizar o comportamento
estatı́tico da velocidade do som (VS) na Bacia
de Campos tanto no tempo como no espaço. O
principal obstáculo era a falta de um padrão
de armazenamento e de controle de qualidade
da base de dados da Petrobras.
A solução oferecida pela VM foi a criação
de um software orientado para esta tarefa,
chamado AMAVEL - Aplicativo Modular
para Análise de Perfis de Velocidade do Som.
O AMAVEL, desenvolvido em Java, possui
4 módulos: diagnóstico da base de dados,
controle de qualidade, estatı́stica e geração
de perfis sintéticos de VS.

No módulo diagnóstico, é verificado se o
arquivo bruto adere ao padrão especificado
pelo usuário (i.e, se contém as informações
esperadas como coordenadas, temperatura,
etc). O módulo CQ executa todos os testes
tradicionais da UNESCO, interpola verticalmente os perfis para uma grade padrão,

Soluções Inovadoras em um Ambiente Caótico

Cliente: Petrobras/E&P-SERV/US-SUB/ GDS
Duração: 90 dias
Periodo: 05/2005-07/2005
Assunto: CTD, Velocidade do Som,
Controlde de Qualidade, Caracterização
Estatı́stica,
Desenvolvimento de Software

remove os ruı́dos de alta frequência com o
método desenvolvido na VM baseado em SSA
(Singular Spectrum Analysis), calcula VS e
Sigma-0 se estes perfis não existirem no arquivo bruto. Todos os parametros utilizados
no CQ são escolhidos pelo usuário. Além
destes módulos, o usuário pode gerar gráficos
dos perfis verticais e estatisticas, mapa das
estações, realizar zoom com um clique do
mouse, editar e salvar as figuras geradas
em vários formatos, e também exportar os
perfis em xls, csv, txt e netcdf-EPIC/PMEL. O
software possui internamente um Banco de
Dados responsável por armazenar os metadados das estações, e os parametros para o
CQ, entre outras informações.

Estimativas Diárias dos Campos de
Topografia Dinâmica e Correntes
Geostróficas a partir de Dados Altimétricos
Multi-Satélite: 1995 e 2000
A VM desenvolveu um produto digital para
caracterização de correntes marinhas geostróficas da camada superior do Oceano
Atlântico entre 11°S e 35°S e 30°W e 52°W,
em dois anos de interesse do CENPES:
1995 e 2000. Este produto foi baseado na
melhor base de dados altimétricos histórica
existente, a do Projeto Ocean Altimeter
Pathfinder/NASA.
Para estimar as correntes geostróficas, duas
topografias dinâmicas médias foram utilizadas: a tradicional baseada em dados hidrográficos climatológicos de perfis verticais
de densidade, e outra baseada em dados do
satélite gravimétrico GRACE e criada pela
VM em colaboração com o Center for Space
Research da Texas University. A utilização
desta nova MDT permite estimar os campos
absolutos de correntes sobre a plataforma e
fora dela, facilitando as futuras projeções de
correntes estimadas por altimetria para toda
a coluna d’água.
Caracterı́sticas do Produto
• Satélites: 3 (ERS-1, ERS-2 e T/P em 1995 e
T/P, ERS-2 e GFO em 2000)
• Campos Produzidos: 7 (SSHA, Erro Associado, SSH ref. 500m, SSH absoluta, U e V
ref. 500m, U e V absoluta)
• Frequência: Diário
• Grade: Curvilinea/CENPES e Cartesiana
res. 1/8°(14 Km)
• Topografia Dinâmica: 2 (Boyer e Levitus
(1997) ref. 500 m e VM-Grace)
• No. de Imagens Produzidas: 7761
• No. de Grades Produzidas: 597 para cada
tipo
• Formato dos Dados: Netcdf e ASCII

Soluções Inovadoras em um Ambiente Caótico

Cliente: Petrobras/CENPES
Duração: 15 dias
Periodo: 04/05/2005-11/05/2005
Assunto: Altimetria Multi-Satélite,
Topex/Poseidon (TP), ERS-1, ERS-2, Geosat
Follow On (GFO), Correntes Geostróficas,
Oceano Atlântico, Grace

O produto inclui também um aplicativo multi-plataforma para visualização dos
campos de altura e correntes, exportação,
animação, acesso aos dado digitais e ao
relatório produzido entre outras funcionalidades

Fornecimento Diário de Estimativas de
Campos de Topografia Dinâmica e
Correntes Geostróficas a partir de Dados
Altimétricos Multi-Satélite: Bacias de
Campos, Santos e Espı́rito Santo
Serviço pioneiro realizado no Brasil dentro do ambito do PROCAP-3000 (Programa
Tecnológico da Petrobras em Sistemas de
Exploração em Águas Ultraprofundas). Consistiu no monitoramento operacional da
circulação oceânica na região entre 30°S e
12°S e 50°W e 34°W, durante 2 anos e meio.
Para tanto, diariamente a VM adquiria dados altimétricos colineares (Topex/Poseidon,
ERS-2, GFO, Jason, Envisat) em diferentes
centros de distribuição, executava o controle
de qualidade, processamento, mapeamento
objetivo, cálculo das variáveis derivadas, e
enviava eletronicamente o produto a Petrobrás sem falhar nenhum dia. Além das
atividades diárias, um relatório mensal era
produzido. Em paralelo, a VM desenvolveu
um software (SMART) que atende os requisitos básicos de sistemas operacionais: rapidez,
redundância e controle automático de qualidade, com minimização do custo/beneficio.

Soluções Inovadoras em um Ambiente Caótico

Cliente: Petrobrás/IEEPT/EEPTM/PIM e
Petrobras/CENPES
Duração: 30 meses
Periodo: 26/08/2002-25/02/2005
Assunto: Oceanografia Operacional,
Altimetria Multi-Satélite, Correntes
Geostróficas, Desenvolvimento de Software

SMART (Sistema de Monitoramento
Altimétrico Regional e Temperatura de
Superfı́cie)
• Linguage: Java, Orientado a Objeto
• Sistema Operacional:
Multi-Plataforma
(Win, Linux etc)
• Cobertura: Global
• Formato dos Dados:
NetCDF (multiplataforma)
• Funcionalidades: Aquisição Automática,
Controle de Qualidade, Processamento de
Dados Colineares, Mapeamento Objetivo (2
algoritmos diferentes) em grade cartesiana
e/ou curvilinea, Estimativa de topografia
dinâmica e correntes geostróficas, Envio
ao usuário pelo Web, Controle sobre todos
os paramentros necessários em cada etapa
(p.ex, escala de mapeamento, topografia
dinâmica média)
• Vantagens: Fácil manutenção e permite
a inclusão de novas funcionalidades, como
plotagens.

Confecção de um Atlas Eletrônico da
Circulação Oceânica do Atlântico
Tropical/Subtropical obtida por Altimetria
Multi-Satélite
O eAtlas foi desenvolvido pela VM Oceânica
no ano de 2001 visando atender a uma
demanda especı́fica dos cientistas do CENPES. O eAtlas permitiu, pela primeira
vez, a realização de estudos estatı́sticos do
comportamento de correntes no Atlântico
Tropical em geral, e na Bacia de Campos em
particular, nas escalas de tempo de 30 dias a
5 anos.
O eAtlas foi construı́do com tecnologia Java,
e consistia de dados em grade e imagens
referentes a 4 variáveis (ver quadro abaixo)
derivadas a partir de dados altimétricos
e climatológicos.
Estas variáveis foram
calculadas em grades regulares, entre 70°W15°E e 30°S-15°N, com resolução espacial de
0.25°. Esta base de dados cobre um perı́odo
de 5 anos, que vai de 13 de maio de 1995
a 20 de novembro de 2000. O passo de
tempo entre uma grade e outra é de 10 dias,
fazendo o total de 205 grades para cada uma
das variáveis. Para facilitar a visualização
das feições de meso-escala, os dados foram
sub-amostrados para a região da Bacia de
Campos.
Variáveis eAtlas
• Anomalia de altura da superfı́cie do mar
• Anomalia de velocidade geostrófica
• Altura da superfı́cie do mar (calculada
por superposição com dados climatológicos
de altura dinâmica em relação à 500m e
1000m)
• Velocidade geostrófica (ref.
a 500m e
1000m);

Soluções Inovadoras em um Ambiente Caótico

Cliente: Petrobras/IEEPT/EEPTM/PIM e
Petrobras/CENPES
Duração: 15 dias
Periodo: 01/03/2002-15/03/2002
Assunto: Altimetria Multi-Satélite, Atlas
Eletrônico, Topex/Poseidon (TP), ERS-2,
Geosat Follow On (GFO), Correntes
Geostróficas, Atlântico Tropical

O eAtlas apresenta também a metodologia utilizada, os resultados de estudos de
validação com dados medidos diretamente no
mar, visualização e animação das imagens. A
confecção do eAtlas foi também importante
para o aperfeiçoamento de parâmetros de
filtragem e esquemas de interpolação, pois
permitiu testes de regressões entre os dados
em grade com as séries temporais obtidas
pelas bóias do Projeto PIRATA (correlações
maior que 0.7).

Avaliação Técnica do Desempenho do
Sistema de Bóias de Detecção de Óleo na
Baia de Guanabara
Em setembro de 2001, a VM foi contratada
pela Transpetro para realizar a avaliação
de desempenho do sistema operacional de
detecção e alarme de derrames de óleo instalado pela empresa na Baia de Guanabara.
O sistema era composto por 10 bóias OSPRA
dotadas de telemetria de dados e um centro
de controle, funcionando 24 horas por dia. O
serviço realizado pelo VM incluiu a inspeção
em campo das bóias e das operações do
centro controle.
Ao final do serviço, a
VM produziu um relatório detalhadocom
as avaliações realizadas, bem como, com
recomendações para o aprimoramento do
Sistema de Detecção e Alarme.
Os itens avaliados pela VM foram:
• Adequação Estratégica
• Adequação Tecnológica
• Dimensionamento dos Recursos Utilizados
• Sistema de Gerenciamento utilizado

Soluções Inovadoras em um Ambiente Caótico

Cliente: Transpetro
Duração: 21 dias
Periodo: 12/09/2001-07/11/2001
Assunto: Boias, Derrame de Óleo, Avaliação

Fonte: NASA

