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A Antártica desempenha um papel de extrema importância no que diz respeito às mudanças globais. A complexa interação que ocorre entre oceano/atmosfera/gelo nesta região afeta a circulação oceânica global tanto na camada superficial quanto nas camadas intermediária E profunda. Na região antártica, o Mar de Weddell possui grande importância na formação da água de fundo antártica, que é responsável pela renovação das águas de fundo dos oceanos mundiais. Este trabalho tem como objetivo aplicar o método de análise com parâmetros múltiplos (OMP – Optimum MultiParameter Analysis) em dados históricos obtidos a partir do banco de dados do NOAA/NODC e do programa WOCE (World Ocean Circulation Experiment), Com a finalidade de determinar o percentual de mistura e a distribuição espacial e estrutural das massas de água do Mar de Weddell, deduzir possíveis trajetórias de circulação, caracterizar quantitativamente e determinar aspectos relacionados à variabilidade temporal entre as diferentes massas de água consideradas. O OMP consiste na utilização de parâmetros conservativos (temperatura e salinidade) e diversos parâmetros não-conservativos (oxigênio dissolvido e nutrientes inorgânicos dissolvidos), e foi proposto como uma solução um sistema de equações lineares de mistura. Assim, OMP estima a melhor contribuição entre todas as águas tipo consideradas na análise para cada amostra. Resultados preliminares mostram o bom funcionamento do método na separação das massas de água, indicando uma distribuição espacial semelhante à descrita na literatura. Variações na contribuição das massas de água ao longo dos anos analisados também são observadas, o que pode estar indicando padrões de variabilidade temporal na distribuição e contribuição das massas de água. Os aspectos externos, que podem estar associados a estas variações, ainda estão em fase de investigação.

