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SUMÁRIO iii
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3.2 Batimetria extráıda dos dados do ETOPO . . . . . . . . . . . . . . . 53

vii



LISTA DE FIGURAS viii

3.3 Topografia e sistema de coordenadas usado no modelo de Brink . . . 55

3.4 Classificação de ondas aprisionadas na costa. . . . . . . . . . . . . . . 58

3.5 Batimetria (Hz - km), Perfis verticais de densidade potencial obser-

vadas (σt - Kg/m3) e da Frequência de Brunt-Väisällä N(z)-s−1. . . . 60
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TCV em 23◦S-70◦W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.37 Potência da ondeleta cruzada para o ńıvel do mar entre 0◦-90◦W e

5◦S-81◦W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4.38 Potência da ondeleta cruzada para o ńıvel do mar entre 5◦S-81◦W e
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Resumo

Ao largo da costa oeste da América do Sul o sistema de ressurgência costeira apre-

senta uma excepcional produtividade, um resultado da alta eficiência do ecossistema

biológico em converter a produção primária em biomassa. Esses processos qúımico-

biológicos são fortemente modulados pelo ambiente f́ısico da região. Por exemplo,

durante eventos do El-Niño a produtividade pesqueira é fortemente prejudicada em

resposta a uma inibição da ressurgência costeira. Apesar disso ser um fato já bas-

tante conhecido desde épocas pré-colombianas, muita dúvida ainda persiste sobre

o mecanismo pelo qual o sistema costeiro é afetado por esses fenômenos de grande

escala. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de se contribuir com esse

conhecimento, estudando como ocorreram as mudanças do sistema durante recentes

eventos El Niño, principalmente na escala intrasazonal. Nessa investigação foram

utilizadas diferentes metodologias de análise de dados para identificar a natureza

dos forçantes de oscilações significativas observadas durante o El Niño 1997-1998.

Também foi investigado se essas oscilações foram forçadas remotamente e se propa-

garam como ondas aprisionadas na costa; quais foram suas propriedades espaciais e

sua propagação longo da costa.

A primeira parte do trabalho consiste na análise da variabilidade temporal e a

caracterização das flutuações de baixa freqüência ocorridas durante eventos El Niño.

Essa análise faz uso do espectro de ondeleta aplicado a séries temporais longas de

dados do ńıvel do mar de estações costeiras distribúıdas ao longo da costa sul do

Equador, costa do Peru e costa norte do Chile. O espectro de ondeleta cruzada e o

espectro da coerência foram usados para avaliar a importância relativa das forçantes

remota e local das variações do ńıvel do mar associadas com os efeitos do El Niño

1997-1998. Na segunda parte, as flutuações forçadas remotamente foram compara-

das com modelos lineares simples e o modelo de Brink e Chapman (1987) para se

obter as propriedades das ondas aprisionadas na costa durante o El Niño Extraor-

dinário (1997-1998). Uma importante conclusão dessas análises foi a constatação de



que variabilidades intrasazonais ao largo da costa do Peru durante esse El Niño foi,

em parte significativa, o resultado da atuação de forçantes remotas e locais, associ-

adas com ondas equatoriais incidindo na Costa Oeste da América do Sul e com o

efeito do vento, respectivamente.

Palavras chave: Efeitos do El Niño na Ressurgência Costeira do Peru; Ondas

Aprisionadas na Costa; Modelo de Brink; Ondeletas.



Abstract

Off the western coast of South America, the coastal upwelling system presents an

exceptional productivity, a result of the high efficiency of the biological ecosystem in

converting the primary production into biomass. These chemical and biological pro-

cesses are strongly modulated by the physical environment. For instance, during El

Niño events the fishery productivity is strongly impaired in response to an inhibition

of the coastal upwelling. In spite of this fact be widely known since pre-Colombian

times, much doubts still persist about the mechanism by means of which the coastal

system is affected by the large scale phenomena. The present work was idealized

with the intention of contributing for this knowledge, studying how occurred the

changes in the system during recent El Niño events, with emphasis on the intrasea-

sonal scale. In this investigation, different methodologies of data analysis were used

to identify the nature of the forcing which produced significant oscillations observed

during the El Niño 1997-1998. Also, it was investigated if these oscillations were

remotely forced and propagated along the coast as coastal trapped waves; what were

their spatial and propagation properties.

The first part of the work consists of an analysis of the temporal variability and

the characterization of the low-frequency fluctuations occurred during the El Niño

events. This analysis uses the wavelet spectrum applied to time series of sea level

data collected off southern Equador, Peru and northern Chile. The cross wavelet

spectrum and coherence spectrum were used to evaluate the relative importance of

local and remote forcing of the sea level, associated with effects of the 1997-1998

El Niño. In the second part, the fluctuations remotely forced wer compared with

results of simple linear models and with the model of Brink and Chapman (1987),

in order to obtain the coastal trapped waves properties during that extraordinary El

Niño event. One important conclusion of these analyses was the confirmation that

the intraseasonal variability observed offo Peru during the 1997-1998 El Niño was,

in part,



the result of remote and local forcing, associated with equatorial waves and the

wind effect, respectively.

Keywords: Effects of El Niño in the Peruvian Coastal Upwelling; Coastal Trap-

ped Waves; Brink’s Model; Wavelets.



Caṕıtulo 1

Introdução

O Sistema de Correntes Humboldt Peru-Chile (SCH), localizado no Pacifico Su-

deste é caracterizado por ter zonas de afloramento costeiro com alta produtividade

biológica. Esta alta produção é devida principalmente aos ventos favoráveis para o

processo de ressurgência, o qual leva águas subsuperficiais mais frias, ricas em nutri-

entes para a camada eufótica sobre a plataforma continental (Ulloa et al. (2001)). O

SCH também está exposto diretamente aos efeitos da forte variabilidade interanual

do El Niño (Wyrtki (1975)), o qual influi notóriamente na dinâmica f́ısico-biológica

do sistema.

Estudos feitos na década de 1970 nas principais regiões de afloramento costeiro,

como são a costa de Oregon, Noroeste da África e do Peru, observaram flutuações

energéticas de baixa freqüência (Intrasazonais) nos dados da componente da cor-

rente paralela à costa. Nas primeiras regiões mencionadas, estas flutuações estive-

ram fortemente correlacionadas com a tensão de cisalhamento do vento (TCV) local.

Ao contrário, na costa do Peru as correlações entre as duas variáveis foram pouco

significativas (Smith (1978)). Esses autores observaram nos dados de corrente, tem-

peratura e ńıvel do mar da costa do Peru (para o peŕıodo entre 1976 e 1977), a

presença de flutuações com peŕıodos entre 4 e 20 dias com baixa correlação com os

1
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ventos locais mas uma alta correlação com ventos a várias centenas de quilômetros

da costa. Essas perturbações propagaram-se em direção ao polo como ondas de

kelvin barocĺınicas com uma velocidade de 200 km/dia. Comparando-se a teoria de

ondas longas aprisionadas na costa com flutuações observadas do ńıvel do mar e a

componente da velocidade paralela à costa do Peru. Brink (1982a) concluiu que as

perturbações com peŕıodos entre 5 e 10 dias foram devidas a ondas livres equato-

riais originadas ao norte de 5◦ S. Enfield (1987), também observou variabilidades

significativas intrasazonais na costa do Peru, com peŕıodos entre 40 e 70 dias. Essas

oscilações são notórias na primavera e verão austral e durante a fase inicial de even-

tos El Niño, derivadas de ondas barocĺınicas de Kelvin equatoriais. Shaffer et al.

(1997) observaram intensas flutuações de baixa freqüência com peŕıodos de 50, 10 e

5 dias na costa do Chile durante a ocorrência do evento El Niño 1991-1992. Essas

flutuações, associadas com ondas aprisionadas na costa, foram forçadas por ondas de

Kelvin, ondas mistas Rossby-Gravidade e ondas Inércio-Gravidade aprisionadas no

Equador. Segundo Shaffer et al. (1997), a passagem de ondas aprisionadas na costa

com peŕıodo de 50 dias pode modificar significativamente a fonte de água do aflora-

mento costeiro, pois a camada superficial tenderia a ser mais fria (mais quente) e com

uma maior disponibilidade de nutrientes associado com a fase de ressurgência (sub-

sidência) das ondas. Em resumo, existiriam evidências de que essas ondas forçadas

remotamente poderiam ter uma influência significativa no ecossistema pelágico da

região, pelo menos durante eventos de El Niño.

1.1 Motivação

A riqueza de fenômenos presentes no ecosistema costeiro Peru-Chile propicia tópicos

interessantes de estudo mas, por outro lado dificulta a realização de observações em

quantidade suficiente para se obter uma descrição mais satisfatória do ambiente.

Os balanços dinâmico e de massa são fortemente tri-dimensionais e dependentes do

tempo, com a biota sendo afetada em escalas que vão desde a brisa do mar (diária)
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ao El Niño quase-decadal (irregular) (Brink et al. (1983)).

O estado médio do sistema Peru-Chile caracteriza-se pela presença de vários

núcleos com forte afloramento devido ao vento soprando paralelamente à costa

em direção ao Equador, assim como também pela presença de uma corrente sub-

superficial que viaja em direção ao polo, uma caracteŕıstica das maiores regiões de

afloramento costeiro (Brink et al. (1983)). Por outro lado, a variabilidade temporal

também está presente no sistema e é ela que modula as caracteŕısticas f́ısicas persis-

tentes. Um exemplo disto é mencionado por Brink et al. (1983) no estudo realizado

sobre o ambiente f́ısico do sistema de afloramento peruano, com observações feitas

durante 1977. Eles discutem como o ińıcio de fortes ventos favoráveis à ressurgência

afetaram o sistema, e como caracteŕısticas médias, tal como a corrente subsuperficial,

podem desaparecer por curtos peŕıodos. Outro exemplo discutido foi a ocorrência

de uma onda aprisionada na costa simultaneamente a um forte evento de aflora-

mento. O campo de temperatura mostrou os efeitos do afundamento da camada de

mistura superficial e do afloramento devido a um enfraquecimento da estratificação

próxima à superf́ıcie, associado a um esfriamento das águas superficias. Abaixo

dos 80m de profundidade, a onda causou um forte aquecimento, como foi indicado

pela desaparição da isoterma de 15◦ C. Mesmo com a permanência do afloramento,

a passagem da onda mostrou ter importantes conseqüências biológicas, como por

exemplo o decréscimo considerável das populações de fitoplâncton (indicado pela

clorofila “a”).

Brink et al. (1983) fizeram um resumo de alguns fenômenos recorrentes nesse

sistema de afloramento. O fluxo médio perpendicular à costa é o resultado do aflo-

ramento devido ao vento local, enquanto que a variabilidade temporal desse fluxo é

acoplada a flutuações da intensidade dos ventos locais. A componente da velocidade

ao longo da costa apresenta um efeito direto do vento somente próximo à superf́ıcie.

A maior parte da varibilidade temporal subsuperficial pode ser explicada em termos

das ondas forçadas remotamente e aprisionadas na costa (baixa-freqüência Intrasa-

zonal). A temperatura na camada superficial é fortemente governada pelo vento,
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sendo o afloramento e o afundamento da camada de mistura superfical os princi-

pais processos. Abaixo de aproximadamente 50m de profundidade, o campo de

temperatura é fortemente controlado pelas ondas aprisionadas na costa.

O El Niño é o modo dominante da variabilidade interannual, porém existe uma

dinâmica interna que se divide em várias escalas dentro das quais a escala intra-

sazonal é a dominante. Partindo deste ponto de vista, e considerando os aspeitos

descritos no parágrafo de cima, a motivação do presente trabalho busca entender

parte das escalas que compoẽm o El Niño e são manisfestados ou observados na

costa oeste de América do Sul. Pretende-se análisar a variabilidade temporal das

fluctuações da resposta do SCH durante a ocorrência dos eventos El Niño 1982-

1983, 1987-1988, 1991-1992 e 1997-1998. Existem evidências de que oscilações na

escala intrasazonal, associadas com a presença de ondas aprisionadas na costa du-

rante o peŕıodo de ocorrência dos eventos 1991-1992 e 1997-1998, poderiam conter

as caracteŕısticas mais importantes de como é dada a manifestação do sinal de um

evento El Niño na costa do Peru e Chile. No presente trabalho pretende-se ampliar

esse conhecimento com o estudo das mudanças da variabilidade dos sinais de baixa-

frequência observados nas costas de América do Sul e sua relação com a ocorrência

dos recentes eventos El Niño . Para o caso do El Niño 1997-1998, se pretende avaliar

as forçantes remota e local, que geraram as oscilações significativas observadas na

região. Se as oscilações foram forçadas remotamente e se propagaram como ondas

aprisionadas ao longo da costa oeste da América do Sul, éstas foram consistentes

com alguma das soluções limites das ondas aprissionadas na costa - ondas de Kel-

vin internas ou ondas da plataforma continental, ou com as ondas h́ıbridas?, quais

eram suas propriedades e sua propagação ao longo da costa?. São as perguntas que

pretende-se reponder para consolidar as evidências observadas sobre a presença de

oscilações com peŕıodos entre 50 e 70 dias, que poderiam estar associadas ao pri-

meiro modo barocĺınico de uma onda de Kelvin, se propagando com uma velocidade

de fase de 277 km/dia (Colas et al. (2008)) e forçadas remotamente por ondas de

Kelvin originadas no Equador (Ulloa et al. (2001)).
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1.2 Objetivos

O objetivo central do presente trabalho é contribuir para um melhor entendimento

de como o sinal intrasazonal de El Niño se manisfesta no Sistema de Correntes

Humboldt Peru-Chile.

Objetivos espećıficos são:

• Identificar estat́ısticamente as oscilações significativas da baixa freqüência (in-

trasazonais) associadas com a resposta do SCH na ocorrência dos recentes

eventos El Niño.

• Identificar a origem dessas oscilações (Forçante Remota ou Local) durante a

ocorrência de El Niño 1997-1998 (Niño classificado como Extraordinário).

• Estudar a evolução e as propriedades das ondas aprisionadas na costa durante

el Niño 1997-1998 e ao longo da costa de Perú, aplicando modelos teóricos que

descrivem a dinâmica destas ondas.



Caṕıtulo 2

Caracterização da área de estudo

2.1 Localização, geometria e topografia

A região de interesse encontra-se no Paćıfico Sul-Oriental, entre as latitudes 0◦S

e 25◦S e entre 100◦ W e a linha da costa oeste da América do Sul (Figura 2.1).

Nessa região, a plataforma continental do Peru é geralmente mais larga (acima de

100km) que as plataformas continentais de Equador e Chile. Mas este valor pode

não ser representativo, pois há uma marcada diferença da largura da plataforma

continental entre as regiões da costa norte e central a a região Sul do Peru. Por

exemplo, em 8◦S a largura é de at 100km, em 15◦S a largura é inferior a 20km. A

Plataforma continental do Chile é muito estreita ou quase inexistente e mais ao sul

é interrompida por canions submarinos (Escribano et al. (2004)).

A região ao largo da costa oeste da América do Sul é dividida entre a bacia do

Panama (ao norte do Equador), a bacia do Peru (entre 0◦S e 15◦S), e a bacia de

Chile (ao sul de 15◦S). A placa de Nazca encontra-se inclinada na direção sudoeste,

em 15◦S e separa as bacias do Peru e Chile.

6
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Figura 2.1 : Mapa batimétrico da região de estudo realçando as diferenças na
largura da plataforma continental ao longo da costa do Peru

2.2 Caracteŕısticas f́ısicas do Sistema de Corrente

Humboldt Peru-Chile

O Sistema de Correntes Humboldt Peru-Chile é um dos quatro maiores Sistemas de

Corrente de Borda Leste, cujos estudos iniciais feitos da região contribúıram subs-

tancialmente para o entendimento do processo de ressurgência costeira (Strub et al.

(1998)). O ambiente f́ısico desse sistema é caracterizado por grandes transportes de

Ekman e de afloramento devido aos ventos que sopram persistentemente em direção

ao Equador. Como em outros Sistemas de Borda Leste (SBL), há a presença de

correntes subsuperficiais que se dirigem aos polos, correntes superficiais em direção

ao equador, ondas aprisionadas na costa (OAC), plumas de águas costeiras frias

devido ao afloramento, mı́nimo oxigênio, e a influência de correntes de grande escala
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no sistema costeiro.

O sistema de afloramento costeiro é caracterizado por sua alta produtividade,

atribúıda a uma alta eficiência do ecossistema biológico em converter a produção

primária em biomassa, cujos processos são fortemente modulados pelo ambiente

f́ısico da região. Um exemplo da importância sócio-econômica desse ecossistema

foi revelado pela FAO em 1993, a qual estimou os desembarques anuais no Peru e

Chile na ordem de 80 milhões de toneladas métricas, aproximadamente o 15% dos

desembarques pesqueiros em ńıvel global.

Esse sistema caracteriza-se também pela sua direta exposição aos efeitos do El

Niño, no qual o afloramento é fortemente reduzido durante as fases quentes do ENSO

(El Niño Southern Oscillation), originando uma significativa redução na produção

primária e um dramático empobrecimento do ecossistema marinho como um todo

(Escribano et al. (2004)).

Este caṕıtulo consiste numa breve descrição sobre a dinâmica e os principais

processos f́ısicos envolvidos no sistema de afloramento peruano. Inicialmente, será

apresentada uma śıntese da informação dispońıvel sob as caracteŕısticas das massas

de água t́ıpicas da região, o sistema de correntes e a camada de mistura. No item

seguinte, faremos uma breve revisão teórica da dinâmica da ressurgência costeira e

das principais forçantes remotas (ondas confinadas na costa) que atuam no sistema.

Finalmente, serão mencionados os principais trabalhos teóricos-observacionais feitos

na região, descrevendo a variabilidade das forçantes locais e remotas, incluindo os

principais efeitos da ocorrência de um evento El Niño.

2.2.1 Massas de Água

Wyrtki (1966) e Enfield (1976) classificam quatro principais tipos de água no Oceano

Paćıfico Oriental (Figura 2.2):
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• Água Tropical Superficial - ATS, com T > 15◦C e S < 33.5. Este tipo de

água é encontrada ao norte do Equador. As baixas salinidades são devidas ao

predomı́nio da precipitação sobre a evaporação perto da ITCZ.

• Água Subtropical Superficial - ASS, com 20o < T < 28◦C e S < 35. Este

tipo de água é encontrada ao sul dos 4◦S, com alta salinidade devido à alta

insolação e evaporação.

• Água Costeira do Peru - ACP ou ACF, com T < 19◦C e 33.5 < S < 35. Este

tipo de água é encontrada numa ampla região na costa do Peru. É devida a

mistura da água que aflora (mais fria e menos salina) com a ASS.

• Água Equatorial Superficial - AES, com 20o < T < 24◦C e 33.5 < S < 35.

Este tipo de agua é formado pela mistura da ACP, ASS e ATS, numa banda

estreita ao longo do Equador, entre os 3◦N e 4◦S.

A Frente Equatorial (Figura 2.3) é observada entre a ATS ao norte e as outras

massas de água ao sul.

Segundo o estudo de Zuta & Guillen (1970) há quatro tipos de massas de água

sub-superficiais nos primeiros 1000m de profundidade, que originam-se na região

equatorial, na região subantártica e na região Antártica. Essas massas de água são

descritas a seguir:

• Água Equatorial Sub-Superficial - AESS, com 13o < T < 15◦C e 34.9 <

S < 35.1. Este tipo de água apresenta-se entre os 50-300m, diminuindo a

sua espessura em direção ao sul. São águas relativamente salinas e com altas

concetrações de oxigênio, pois derivam-se da bifurcação das águas da Corrente

de Cromwell (Sub-corrente Equatorial).

• Água Equatorial Profunda - AEP, com 7o < T < 13◦C e 34.6 < S < 34.8.

Este tipo de água se apresenta entre os 150-700m. Esta massa de água coincide

integralmente com a camada mı́nima de oxigênio.
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Figura 2.2 : Distribuição das massas de água na costa do Peru sob condições
normais.
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• Agua Temperada da Sub-Antártica - ATSA, com 13o < T < 15◦C e 34.6 <

S < 34.8. Origina-se na borda norte da região Sub-Antártica. Contribuem

com o afloramento, principalmente na parte sul da costa. Encontra-se abaixo

da termoclina e acima dos 100m aproximadamente.

• Água Intermediária Antártica - AIA, com 4o < T < 7◦C e 34.45 < S < 34.60.

Geralmente, aparecem abaixo dos 600-700m de profundidade até aproximada-

mente os 1000m.

2.2.2 Sistema de Correntes Peruano-Chileno

A Corrente do Peru (CP) que propaga-se em direção ao Equador, tem sua origem na

bifurcação do “West Wind Drift Current”, aproximadamente aos 43◦S (Figura 2.3).

Perto do Equador, a Corrente do Peru flui em direção a oeste dentro da Corrente sul

Equatorial (CSE). Na região da Corrente Costeira do Peru (CCP), as propriedades

das massas de água sugerem que o fluxo superficial, dirigido ao Equador, é mais

forte no inverno austral, quando os ventos que sopram para o Equador são máximos

(Cucalon (1987)). Sua confluência com água mais quente e menos salina cria uma

forte Frente Equatorial (EF). Na primavera e verão austral, a Frente Equatorial

é fraca ou ausente, e uma “piscina quente”espalha-se para sudoeste, ao longo da

região fora costa, do Equador até a parte norte ou central do Chile, o qual pode ser

associado com a Contra-corrente Peru-Chile.

Uma caracteŕıstica importante da costa do Peru e Chile é a dominância das

correntes que se dirigem em direção ao polo, por baixo de uma camada superficial

rasa. Um braço da bifurcação da Sub-corrente Equatorial chega à América do Sul, e

dá origem a uma sub-corrente chamada Corrente de Gunther, que se propaga para o

polo sobre o talude e fora da plataforma continental. Essa corrente é caracterizada

por ser mais salina, rica em nutrientes e com baixa concentração de oxigênio do que

a água no seu entorno. Outro braço da bifurcação, em aproximadamente 6◦S dá

origem à Contra-Corrente Peru-Chile (CCPC), que é encontrada geralmente entre
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Figura 2.3 : Distribuição do sistema de correntes na costa oeste da América do
Sul para o inverno e verão (lado direito). Os ventos preponderantes na região para
o inverno e o verão (lado esquerdo).

os 100-300km fora da costa. Huyer et al. (1991) observaram esta corrente a 200km

ao largo da costa, em seções médias (10◦S) (Figura 2.4).

2.2.3 Camada de Mistura

Nas proximidades de 15◦S a presença de uma forte brisa do mar e do um ciclo diurno

de aquecimento observa-se um padrão diário na turbulência próxima à superf́ıcie.

Quando a TCV é fraca, a água superficial quente mantém a estratificação; mas

com ventos fortes dá-se origem a uma camada de mistura ocasional com espessura

superior a 24m. A modulação diurna da profundidade da camada de mistura é

bastante intensa. Nas observações realizadas na expedição JOINT-II, a espessura
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Figura 2.4 : Seção perpendicular à costa mostrando o fluxo geostrófico (relativo
a 500 db) de quatro estações de CTD em 10◦S depois do El Niño 1982-1983. A
CCPC apresentou valores de velocidade negativos, indicando um fluxo em direção
ao polo em torno dos 200m de profundidade. As correntes em direção ao Equador
apresentaram valores positivos da velocidade. Extraido de Huyer et al. (1991).

da camada de mistura foi menor que os 20m durante o verão e outono austral.

2.2.4 Ressurgência Costeira e a Forçante Local do Vento

Fundamentos Teóricos

O transporte de Ekman devido ao vento local é inicialmente estudado como uma

resposta barótropica considerando-se um oceano homogêneo. Esse transporte é na

direção perpendicular à costa quando o vento sopra paralelo à linha costeira. Em

um oceano estratificado, a resposta barocĺınica é muito similar ao caso anterior, que

pode ser resolvida facilmente com um modelo de duas camadas. A caracteŕıstica

principal dessa resposta é ser confinada a uma distância da costa segundo o raio

de deformação interno de Rossby (tipicamente 30km para regiões profundas). A
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região onde ocorre a resposta barocĺınica é muito pequena comparada com o raio

de deformação de Rossby barotrópico. Para este movimento interno, o transporte

de Ekman é confinado à camada superior e dirigido para fora da costa. A água

removida da costa deve ser compensada pelo afloramento de águas profundas. O

afloramento em regiões costeiras é 30 a 100 vezes mais forte que o afloramento das

regiões do oceano aberto. Isto é porque o afloramento é proporcional à variação do

fluxo de Ekman que atravessa uma região. Assim, o fluxo varia na escala do raio

de deformação interno de Rossby (aprox. de 30km) nas regiões costeiras, mas no

caso do oceano aberto, alguma variação deste fluxo é na escala sinóptica (aprox.

1000-3000km).

Para descrever a dinâmica do afloramento numa plataforma continental estrati-

ficada em duas camadas (Notas de aula do curso de Hidrodinâmica da Plataforma

Continental do Prof. Belmiro Castro -IOUSP), consideramos um modelo inercial,

com profundidade constante, vento paralelo à costa e sem atrito com o fundo. A

forçante é assumida da seguinte forma:

Fx = 0 ,φt (2.1)

Fy = u2
∗
, t >= 0 (2.2)

O sistema de equações na forma de modos é: U (n) = U1 + s(n)U2; V
(n) = V1 +

s(n)V2; ...

Assim o sistema fica da seguinte maneira:

∂U (n)

∂t
− foV

(n) = −gH(n)
∂n(n)

∂x
+ F (n)

x (2.3)

∂V (n)

∂t
+ foU

(n) = −gH(n)
∂n(n)

∂y
+ F (n)

y (2.4)

∂n(n)

∂t
+
∂U (n)

∂x
+
∂V (n)

∂y
= 0 (2.5)
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onde, H(0) = H1 +H2 = H , e H(1) = δH1H2

H
. E os raios de deformação de Rossby

externo e interno são dados pelas seguintes relações, respectivamente:

R =

√
gH

|fo|
(2.6)

Ri =

√

g′H1H2

H

|fo|
(2.7)

Aplicando a metodologia usada para o caso de uma plataforma continental ho-

mogênea, pòde-se obter as seguintes soluções não oscilatórias:

n1 =
−u2

∗
t√

gH

fo
|fo|

[e
−x

R +
H2

2

H
(

δ

H1H2
)0.5e

−x

Ri ] (2.8)

U1 =
u2
∗
t

fo
(1 − H1

H
e

−x

R − H2

H
e

−x

Ri (2.9)

V1 = u2
∗
t(
H1

H
e

−x

R +
H2

H
e

−x

Ri (2.10)

n2 =
u2
∗
t

√

g′H1H2

H

fo
|fo|

[
H2

H2
(

δ

H1H2
)0.5e

−x

R +
H2

H
e

−x

Ri ] (2.11)

U2 =
−u2

∗
H2

foH
(e

−x

R − e
−x

Ri (2.12)

V2 =
−u2

∗
tH2

H
(e

−x

R − e
−x

Ri (2.13)

Fazendo a análise dos limites das soluções, temos:

i. Para x >> R : n1 = n2 = 0; V1 = V2 = 0; U1 = u2
∗

fo
e V2 = 0. Neste caso,

só temos um transporte perpendicular à costa na camada superior, devido ao

transporte de Ekman ou transporte de deriva do vento.
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ii. Para Ri < x < R, temos:

n1 =
−u2

∗
t√

gH

fo
|fo|

(2.14)

n2 =
−u2

∗
t√

gH

fo
|fo|

H2

H
(2.15)

U1 =
u2
∗
H2

foH
(2.16)

U2 =
−u2

∗
H2

foH
(2.17)

V1 =
u2
∗
tH1

H
(2.18)

V2 =
u2
∗
tH2

H
(2.19)

Aqui podemos observar que o modo barotrópico é dominante. O transporte

perpendicular a costa é nulo: U = U1+U2 = 0, sendo composto do transporte

de deriva do vento (u
2
∗

fo
) na camada superior e pelo transporte geostrófico

(−u
2
∗

fo
) em toda a coluna de água.

iii. Para x << Ri, temos:

n1 =
−u2

∗
t√

gH

fo
|fo|

(2.20)

n2 =
u2
∗
t

√

g′H1H2

H

fo
|fo|

U1 = 0 (2.21)

U2 = 0 (2.22)

V1 = u2
∗
t (2.23)

V2 = 0 (2.24)

Aqui o transporte normal à costa é nulo em ambas camadas, assim como também

o transporte paralelo à costa da camada inferior. Toda a energia recebida do vento

está sendo usada para acelerar o movimento paralelo a costa na camada superior,

que se encontra em balanço geostrófico com a inclinação de n1. Esta intensificação
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de V1 é definida como o “jato costeiro”, que é restrito a uma faixa costeira de largura

Ri.

Na figura (2.5), podemos observar um esquema do afloramento (para o caso de

uma costa ocidental no Hemisferio Norte e vai ser interpretado para Ri < x < R)

com o fluxo estacionário saindo da costa na camada superior, e outro entrando em

direção à costa na camada inferior (não apresentado na figura), que comporta-se

como uma corrente de ajuste. Além disso, podemos observar o jato costeiro, que

apresenta a mesma direção dos ventos e encontra-se restrito à camada de largura

horizontal Ri.

Observações na Costa do Peru

No Hemisfério Sul, onde o transporte de Ekman ocorre à esquerda do vento, os

ventos Aĺısios nas costas de América do Sul geram um transporte de água para fora

da costa, e em compensação ocorre um afloramento de aguas profundas (Figura 2.6).

As regiões com um intenso afloramento na costa de Peru encontram-se entre 4◦ S a

6◦S, entre 7◦ S e 8◦S, entre 11◦ S e 12◦S, e entre 14◦ e 15◦S. O afloramento é mais

intenso e persistente na última região mencionada.

Um estudo conjunto feito entre pesquisadores do Peru e da Alemanha, para o

peŕıodo compreendido entre março e maio de 1977 (outono austral), evidenciou que

a região da costa norte do Peru apresentou caracteŕısticas de um intenso afloramento

influenciado pelo vento local (Fahrbach et al. (1981)). Foi notória a relação entre a

TCV e a temperatura superficial do mar (TSM). Os ventos que sopraram em direção

ao Equador foram mais intensos e as temperaturas diminuiram ao redor de 5◦C num

peŕıodo de 10 dias, assim como também a estratificação diminuiu por um fator de

2, e a Água Superficial Equatorial foi substitúıda pela Água Costeira Peruana. As

velocidades dirigidas perperdicularmente à costa foram confinadas acima de 20 e

40m, com um fluxo de água em direção à costa debaixo desta camada.
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Figura 2.5 : O afloramento é causado pelo transporte de Ekman saindo da costa
perpendicularmente. Um jato costeiro é gerado na camada superior, viajando na
mesma direção do vento. Uma corrente sub-superficial é também gerada, mas com
direção oposta. As direções são para uma borda oriental.)
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Figura 2.6 : Esquema do afloramento costeiro frente à costa ocidental da América
do Sul. A superf́ıcie do mar inclina-se em direção à costa e a termoclina é elevada,
gerando um transporte de águas frias para a superf́ıcie. Embaixo da Corrente de
Humboldt, paralela à costa, existe uma Contra-Corrente Sub-superficial

Em outros estudos realizados na região, observou-se a sazonalidade dos ventos

e da TSM, com máximos ventos aĺısios e mı́nimas TSM no verão austral. Esta sa-

zonalidade é traduzida também para o campo de densidade, acima de 20-50m de

profundidade. No trabalho de Guillen & Calienes (1981), as isopicnais observadas

na época do mı́nimo afloramento (verão austral) em 9◦S, apresentaram uma forte

picnoclina entre os 20-50m, até os 200km fora da costa, e alcançando a superf́ıcie nos

80km fora da costa. No outono, esta picnoclina é advectada para o mar profundo,

deixando uma leve picnoclina no inverno, que logo vai se restablecer na primavera.

No estudo mencionado foi também observado que em contraste com os campos do

vento, temperatura e densidade, as correntes (abaixo da camada superficial) e o ńıvel

do mar apresentaram pequena sazonalidade, e a salinidade mostrou uma pequena

diminuição no verão austral em 9◦S. Em um esquema mostraram uma célula de aflo-
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ramento raso com fluxo de água entrando em direção à costa em aproximadamente

40m e a presença de otra célula mais profunda fluindo no mesmo sentido, durante

a ocorrência de ventos fracos. Por outro lado, durante a ocorrência de ventos mais

fortes, a presença de uma célula profunda com água entrando na costa aproximada-

mente aos 100-150m foi notória. O fluxo perpendicular à costa, distribuido nas duas

camadas, não estava em balanço de massa bidimensional. As velocidades meridio-

nais foram em direção ao Equador acima dos 45m, e em direção ao polo por baixo

desta camada. O padrão médio calculado para as velocidades dirigidas ao Equador

apresentaram valores de 0.2 m/s na plataforma e 0.5 m/s no talude.

Na primavera austral de 1977, foram realizadas observações ao redor dos 10◦S

na posição dada pela distância média da largura da plataforma continental (Shaffer

(1982)). Nesse estudo foi observado um transporte de Ekman muito mais raso que o

encontrado no estudo anterior, com as componentes das velocidades perpendiculares

à costa dirigidas em direção ao mar profundo acima dos 10 e 15m, e um fluxo

entrando em direção à costa entre os 20 e 30m. As correntes dirigidas ao polo foram

encontradas na distância média da largura da plataforma, com velocidades maiores

que 0.2 ms−1. No fundo, foi observado um fluxo saindo da costa, consistente com a

camada de Ekman de fundo que se encontra debaixo do fluxo que viaja em direção

ao polo.

No estudo de Brink et al. (1980), usando dados da plataforma e talude conti-

nental aos 15◦S e durante o peŕıodo entre março e maio de 1977, observou-se que os

registros da temperatura e a componente da velocidade normal à costa indicaram

fortes eventos de afloramento. O fluxo de Ekman dirigido pra fora da costa foi cal-

culado a partir da média da componente da TCV ao longo da costa com um valor

de 0.76 dinas/cm2 perto da costa. Eles também conlúıram que, provavelmente a

circulação tridimensional observada é um resultado da complexividade do efeito do

vento local e a topografia do fundo.

Em outro estudo realizado fora da plataforma e do talude, em 10◦S, durante
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o peŕıodo de 1981-1985 (incluindo condições de El Niño e não Niño), Huyer et al.

(1987) confirmam um fluxo com direção ao Equador e restrito a uma camada muito

rasa fora da plataforma continental. Em seções de temperatura perpendiculares

à costa, para quatro peŕıodos de condições não Niño, se observou um incremento

da estratificação acima dos 70m, isto na época da primavera e do verão. Durante o

peŕıodo de outono, se observou o ińıcio da advecção da região com alta estratificação

com direção ao oceano profundo, e uma corrente subsuperficial bem definida por

baixo dos 50 metros e próxima à costa.

Observações na costa do Chile

Em estudos prévios foram identificadas duas regiões importantes de afloramento no

SCH Chileno. Uma região na costa norte do Chile, entre os 18◦ S e 30◦ S, que se

caracteriza pelo afloramento e ventos moderados (5-10 m/s) com periodicidade de

um ano, onde ventos máximos sopram do S-SW durante a primavera e verão. O

afloramento costeiro influenciado pelo vento promove uma ascensão das águas sub-

superficiais equatoriais, permitindo que a zona de mı́nimo exigênio (< 0.5mLO2L
−1

) penetre na camada eufótica. Esta região é responsável pela intensa pesca pelágica.

A região do afloramento da costa central e sul do Chile, compreendida entre os 30◦

S e 40◦ S é altamente sazonal, com intensos eventos durante a primavera e o verão.

Nessa região, a zona de mı́nimo oxigênio é mais profunda (> 50 m) e menos intensa

( > 0.5mLO2L
−1 ) do que na zona norte (Escribano et al. (2004)).

2.2.5 Forçante Remota: Ondas Aprisionadas na Costa

Téoria sobre as Ondas Aprisionadas na Costa

Ondas de Kelvin (OK): Um dos tipos mais conhecidos de ondas aprisionadas

na costa são as ondas de Kelvin costeiras. A onda de Kelvin é uma solução do

problema de propagação em presença de um contorno lateral (costa) e fundo
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constante (Huthnance (1975)). Agora, considerando um fluido estratificado,

num oceano com profundidade constante, no plano f e com uma fronteira reta

em x = 0. A solução deste problema são as ondas de Poincaré, mas com

a diferença que para um fluido com profundidade constante, a componente

da velocidade normal à costa é despreźıvel. Considerando esta condição de

contorno, a solução desta onda é apresentada da seguinte forma (LeBlond &

Mysak (1978)):

V (h)(x, y, t) = Voe
fk2x/ω+i(k2y−ωt) (2.25)

P (x, y, t) =
ωVo
k2

efk2x/ω+i(k2y−ωt) (2.26)

ω2 = ghnk
2
2 (2.27)

A relação de dispersão (ω) é independente do parâmetro de Coriolis. A onda

de Kelvin pode existir para ambos lados da freqüência inercial, assim como

também na mesma freqüência inercial. A força de Coriolis é balanceada pelo

gradiente de pressão normal ao contorno (fV (h) = Px). As soluções para V e

P, devem apresentar uma tendência a 0, para grandes valores de x. Se x > 0,

então fk2 deve ser negativo. Para o caso do Hemisferio Sul f < 0 e k2 > 0,

o que significa que a onda de Kelvin propaga-se com a costa à esquerda na

direção de sua propagação (Figura 2.7). Para qualquer modo, a escala de

decaimento é dada por r =
√
ghn/f (raio de deformação de Rossby), onde hn

é a altura equivalente. Por exemplo, para um oceano profundo (H = 5km)

na latitude de 30◦N, r é aproximadamente igual a 3000km. Com isto, uma

onda de Kelvin barotrópica nesta região pode chegar a grandes distâncias fora

da costa. Para as regiões da plataforma continental, usualmente esta escala

chega aproximadamente a 100km fora da costa. Pode-se encontrar que grande

parte da energia das ondas longas propagando-se ao longo das bordas dos

continentes, é na forma de ondas de Kelvin barotrópicas. A onda de Kelvin

barotrópica, obtida por Huthnance (1975), é uma onda subinercial (ω < |fo|),
unidirecional, e propagando-se ciclonicamente na plataforma. A escala t́ıpica
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das ondas de Kelvin internas é da ordem de 30km, cujo valor é menor que das

ondas de Kelvin barotrópicas.

Nas seções 3.7.2 e 3.7.3. se dicutirá com maior detalhe a teoria das ondas de

Kelvin Internas.

Figura 2.7 : A topografia da superf́ıcie do mar de uma onda de Kelvin barotrópica
(que propaga-se na direção negativa no Hemisfério Norte e na direção positiva no
Hemisfério Sul)

Ondas de Plataforma Continental (OPC): Estas ondas barotrópicas são a solução

da propagação para uma profundidade variável (Huthnance (1975)) sem a pre-

sença de uma costa. Agora, considerando a presença de uma costa, fundo plano

e estratificação, a solução é dada por ondas de Kelvin internas, mas quando é

considerado a ausência da costa, variação do fundo e um oceano homogêneo

serão geradas outros dois tipos de ondas aprisionadas na costa (barotrópicas):

Ondas de plataforma continental e Ondas de borda. Neste item são descritas

as caracteŕısticas das primeiras, conforme LeBlond & Mysak (1978):

- Uma onda de plataforma é um tipo de onda planetária topográfica, por-

tanto é altamente rotacional. O mecanismo de propagação deste tipo de

ondas é devido a conservação da vorticidade potencial. Isto implica que,

as part́ıculas que se deslocam em águas mais profundas vão adquirir uma

vorticidade relativa ciclônica, e as part́ıculas que se deslocam em aguas
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mais rasas vão adquirir uma vorticidade relativa anticiclônica (Figura

2.8).

- Assim, essas ondas se manifestam como uma série de eddies horizontais

com sinal alternado e propagação na mesma direção que das ondas de

Kelvin (deixam a costa à sua esquerda no Hemisferio Sul) (LeBlond &

Mysak (1978)). As ondas longas apresentam a velocidade de grupo na

mesma direção que as ondas de Kelvin, mas as ondas curtas apresentam

a velocidade de grupo na direção inversa.

- Apresentam longitudes de onda longas (L >> l), onde l é a largura da

região de plataforma e quebra, baixas freqüências (w >> f) e pequenas

amplitudes (uns poucos cent́ımetros). Para essas ondas, as escalas de

variações da profundidade sobre a plataforma é muito menor que o raio

de deformação de Rossby. Então, a flutuação do ńıvel do mar é muito

pequena e assim pode-se usar a aproximação da tampa ŕıgida.

- São geradas por grandes sistemas meteorolgicos que se movimentam através

ou ao longo da costa.

- As estruturas modais verticais são aproximadamente barotrópicas.

- Essas ondas podem ser bem entendidas (Kantha e Clayson, 2000) estu-

dando a teoria das ondas de plataforma barotrópicas.

- Para essas ondas, a escala de variação da profundidade sobre a plataforma

é muito menor que o raio de deformação de Rossby. Então a flutuação

do ńıvel do mar é muito pequena e assim pode-se usar a aproximação de

tampa ŕıgida.

Um modelo simples considerando um oceano homogêneo, com topografia H

arbitrária é descrito na Seção 3.7.1.

Ondas de Borda (OB): Segundo Huthnance (1975), outro tipo de ondas aprisi-

onadas na plataforma continental são as ondas de borda, as quais formam um
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Figura 2.8 : Esquema do mecânismo da propagação de ondas de plataforma. A
curva sólida representa uma linha de part́ıculas cujas posições não perturbadas des-
cansam ao longo de um contorno de profundidade. A conservação da vorticidade
potencial implica que as part́ıculas que se movimentam em águas rasas ganham vor-
ticidade relativa anticiclônica e as que se movimentan em águas profundas ganham
vorticidade relativa ciclônica.

conjunto infinito e discreto de ondas supra-inerciais (ω > |fo| ), que se propa-

gam em ambos sentidos ao longo da costa. O mecanismo de confinamento é

devido à refração da topografia. Na figura (2.9), pode-se observar as relações

de dispersão para as ondas de borda (soluções j = 1 e j = 2) e para as ondas

de plataforma continental ou quase-geostróficas (j = 3), para os casos de uma

plataforma de largura finita e semi-infinita. A região hachurada, corresponde

ao espectro cont́ınuo das ondas longas de gravidade topográficas. As ondas de

borda com j = 1, propagam-se deixando a costa à sua esquerda (com f > 0) e

com j = 2, deixam a costa à sua direita. Pode-se observar que para as ondas

de borda com j = 2, estas podem emergir continuamente para o modo da onda

de Kelvin barotrópica quando K << 1.

Ondas Aprisionadas no Fundo (OAF): Estas ondas são as soluções da pro-

pagação das ondas aprisionadas na costa, quando é considerado uma pequena

inclinação do fundo, ausência da costa e estratificação.
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Figura 2.9 : Relações de dispersão de uma onda de plataforma ou quase-geostrófica
(j = 3) e ondas de borda (j = 1 e j = 2), para uma largura finita de uma plata-
forma inclinada (linhas sólidas), e para uma largura semi-infinita (linhas tracejadas)
(adaptado de LeBlond & Mysak (1978)). Os diferente modos νn ou n são indicados
nas curvas. A região sombreada corresponde a um espectro continuous das ondas
de Poincaré modificadas topograficamente.
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Resumindo a classificação das ondas aprisionadas na costa é mostrado o es-

quema de Wang & Mooers (1976), onde ressalta-se os “efeitos da parede costeira”

e “do efeito da inclinação do fundo”. Se o primeiro efeito é dominante, o modo é

básicamente uma onda de Kelvin barocĺınica (considerando estratificação). Se o ul-

timo efeito é dominate, o modo é basicamente uma onda de Rossby topográfica. No

limite de desconsiderar a estratificação, as ondas de Rossby topográficas aproximam-

se ao caso de ondas de plataforma barotrópicas. Caso contrário, quando é conside-

rada uma estratificação, estas ondas de Rossby topográficas aproximam-se ao caso

das ondas aprisionadas no fundo.

Teoria: Reflexão das ondas aprisionadas no Equador nas bordas orientais

Na figura (2.10) pode-se apreciar o diagrama de dispersão para os modos aprisiona-

dos no Equador. Para peŕıodos de uma semana a um mês, somente ocorrem ondas

de Kelvin e ondas de Rossby-Gravidade, cuja energia propaga-se para o leste, sendo

acumulada nas bordas orientais das bacias oceânicas equatoriais. Os números de

onda k das ondas dispońıveis para a reflexão, podem ser calculadas com a seguinte

relação de dispersão (Philander (1990)):

k =
−β
2σ

+ −1

2
[
β2

σ2
− 4(β

2n+1

c
− σ2

c2
)]0.5 (2.28)

Assumido que as oscilações apresentam uma dependência em x da forma e(ikx),

implica que uma perturbação incidente no contorno leste (x = L) vai excitar ondas

confinadas na costa. Longe do Equador, para y grande e positivo, a soma das ondas

aprisionadas na costa tenderão a uma expressão asimtótica, parecida a uma onda

de Kelvin costeira. Essa onda propaga-se em direção ao polo com velocidade c; e

é confinada na costa com uma largura igual ao raio de deformação local r = c/βy.

Então, pode-se dizer que esta escala diminui com o incremento da latitude, mas a

amplitude da onda (dada por y0.5) incrementa com a latitude e assim, a energia é
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conservada.

Figura 2.10 : Diagrama de dispersão para os modos aprisionados no Equador. A

unidade de freqüência é (βc)1/2 e a unidade do número de onda zonal k é a inversa
do raio de deformação ( c

β
)1/2. Adaptado de Cane e Sarachik (1976).

Da relação de dispersão, temos que para menores valores de n, k é real e a reflexão

está associada com um número finito de ondas de Rossby longas que propaga sua

energia para o oeste. Para altos valores de n, k é complexo, e a reflexão está

associada a um número finito de ondas de Rossby e um número infinito de ondas

confinadas na costa. Isto significa que há uma perda de energia em direção aos polos

nas costas ocidentais dos continentes. Mas esta perda de energia vai diminuir com
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a diminuição da freqüência.

Observações

Outra caracteŕıstica importante observada na costa do Peru é a baixa correlação

entre os ventos locais e o ńıvel do mar, ou as correntes meridionais que encóntram-

se de baixo da camada de Ekman de superf́ıcie. As flutuações destas correntes e

o ńıvel do mar em diferentes estações ao longo da costa, apresentam uma boa cor-

relação, indicando velocidades de fase de aproximadamente 2-3 m/s. Estes valores

são próximos as velocidades do primeiro modo barocĺınico da onda de Kelvin apri-

sionada na costa (Smith (1978); Romea & Smith (1983)). Estas flutuações de baixa

freqüência propagam-se em direção aos polos como ondas livres aprisisonadas na

costa (Smith (1978)).

Usando dados de corrente, temperatura do mar e ńıvel do mar, na plataforma e

talude continental do Peru, durante 1976 e 1977, Smith (1978) observou inicialmente

que a componente ao longo da costa dos vetores do vento e a corrente, representaram

o 90% da variância total. Logo, ele demonstrou que as flutuações energéticas desta

componente da corrente, na escala de dias a semanas (baixa freqüência), foram

coerêntes ao longo de varias centenas de quilômetros da costa , mas mostraram uma

baixa correlação com os ventos locais. Estas oscilações propagaram-se em direcção

ao polo, com uma velocidade aproximada de 200 km/dia, pelo menos entre os 10◦S

a 15◦]). Para associar estas flutuações da componente da corrente ao longo da costa

com as ondas aprisionadas na costa, ele demostrou que deveria existir um balanço

geostrófico, representado por uma correlação significativa entre esta componente da

velocidade e o ńıvel do mar (tanto para uma onda barotrópica ou barocĺınica):

v(x, t) =
g

f

∂s(x, t)

∂x
(2.29)

onde v(x,t) é a componente meridional da corrente (ao longo da costa) e ∂s(x,t)
∂x

é
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a componente da inclinação da superf́ıcie do mar perpedicular à costa. A expressão

usada para fazer a correlação foi da seguinte forma :

v(x, t)

So(t)
=
g

f

e−x/l

l
(2.30)

Esta correlação apresentou uma alta significancia com o defasagem (no tempo)

zero. Fazendo uma regressão , o valor de l estimado foi de 70km, que representa a

escala de decaimento exponencial do ńıvel do mar em direção ao mar profundo.

Para saber se as ondas apresentavam caracteŕısticas barocĺınicas foi feito a cor-

relação entre v e a temperatura aplicando a relação do vento térmico. Neste caso,

um cisalhamento positivo (negativo) da corrente deveria estar associado com tem-

peraturas locais mais frias (quentes). Com isto, se observou que o primeiro modo da

temperatura não esteve correlacionado com o primeiro modo da velocidade, mas sim

mostrou uma correlação significativa com o vento local, com defasagems de entre 1

e 6 dias. O segundo modo da temperatura esteve significativamente correlacionado

com o primeiro modo da corrente, mas não com o vento local. Também foi feita

uma regressão entre v(t) e T2(t), onde foi obtido o valor de 53km para a escala

l. Considerando a inclinação do arranjo de aprox. 25km, esta escala encontra-se

consistente com a escala calculada para o ńıvel do mar.

Outra análise feita no trabalho de Smith (1978) foi tentar explicar as flutuações

observadas em termos de alguma estrutura simples das ondas aprisionadas na costa.

Assim como também foi comparado a teoria das ondas de plataforma continental e

as ondas de Kelvin costeiras com os dados observacionais. As observações indicaram

a presença de oscilações longas (λ > 800km para 0.25 cpd) em comparação com a

largura da plataforma e o talude continental (L < 80km) e a velocidade de fase

destas oscilaçõs (> 200 cm/s) foi uma ordem maior da magnitude da corrente média

(< 20cm/s). A comparação com simples modelos para as ondas de plataforma

continental e ondas de Kelvin costeiras são descritas a seguir em forma ressumida:
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Ondas de plataforma continental: Foi considerado ondas de plataforma con-

tinental barotrópicas, de baixa freqüência (ω < f), topograficamente confina-

das pelos gradientes da plataforma e do talude e com propagação da energia

em direção ao polo ao longo das bordas orientais do oceano. Allen & Romea

(1978), estimaram que tais ondas apresentariam uma velocidade de propagação

menor que 120 km/dia ao longo da costa oeste da America do Sul e ao norte

dos 17◦S. Smith também calculou esta velocidade usando um perfil exponencial

para a profundidade, dada pela seguinte forma:

H(x) = H1e
bxL−1

, o < x < L (2.31)

H(x) = H2, x > L (2.32)

Logo foi obtida a relação de dispersão para ondas longas:

ω

k
=

2bfL

m2 + b2
(2.33)

Assim, a velocidade de fase calculada foi de aproximadamente 86km/dia, que

é muito menor que a velocidade observada de 200km/dia. Por outro lado,

analisaram a escala de decaimento da velocidade com respeito à distância da

costa. Para o caso de uma onda de plataforma continental barotrópica, a velo-

cidade deveria decair na escala de H−0.5. Assim, as flutuações da componente

da velocidade ao longo da costa deveriam apresentar um decaimento com um

fator de 0.5, mas isto não foi observado, pois a diferença da velocidade em

profundidades comparáveis foi mı́nima. Em resumo, a velocidade de fase, a

estrutura vertical, e a escala l das flutuações da componente da corrente ao

longo da costa, indicaram que não estiveram associadas com ondas de plata-

forma continental barotrópicas.

Ondas de Kelvin Internas: Para a solução desta onda, Smith (1978) considerou

um oceano de duas camadas, com profundidade constante (H1 para a camada
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superior e H2 para a camada inferior), cuja velocidade de fase é dada por :

c = (
δρ

ρ

gH1H2

H1 +H2

)
1

2 (2.34)

e o raio de deformação de Roosby (δR)é c/f . Allen & Romea (1978) estimaram

para esta variável, um valor máximo de 40km entre 10◦S e 14◦S, e de 28km

aos 14◦S, com uma velocidade de fase de aproximadamente 85km/dia. Estes

valores são muito similares aos obtidos para as ondas de plataforma continental

barotrópicas e são menores que os dados observacionais avaliados no trabalho

de Smith.

Considerando a profundidade do segundo máximo da estratificação da densi-

dade observada (entre os 300 e 400m), como a interface do modelo de duas

camadas, conseguiram os valores da velocidade de fase igual a 211km/dia e

um raio de deformação de 70km. Estes valores estiveram de acordo com as ob-

servações. Assim, a principal conclusão do trabalho de Smith (1978) foi que as

flutuações observadas estiveram associadas com o primeiro modo barocĺınico

de uma onda de Kelvin.

No trabalho de Brink et al. (1978) também observaram que a componente da velo-

cidade ao longo da costa, sob a plataforma e o talude, não estiveram correlacionadas

com a componente ao longo da costa da TCV, em contraste com outras regiões de

afloramento costeiro. O balanço do momentum foi tridimensional. As flutuações da

componente da corrente ao longo da costa, que propagaram-se com direção ao polo,

estiveram pobremente correlacionadas com a TCV local. Mas, durante o peŕıodo

do experimento, a TCV incrementou sua intensidade e ganhou importância como

mecanismo forçante. As flutuações da temperatura e a componente da velocidade

normal à costa estiveram correlacionadas com a TCV local durante todo o peŕıodo

do experimento. Posteriormente, Brink et al. (1980) pesquisaram a dinâmica destas

ondas aprisionadas na costa, livres, quase-geostróficas e barocĺınicas, que domina-

ram os registros da componente da velocidade ao longo da costa no peŕıodo entre
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março e maio de 1977.

Brink (1982a) estudou as propriedades das ondas aprisionadas na costa usando

um modelo numérico com estratificação horizontalmente uniforme e topografia do

fundo real, aplicado aos dados observacionais recompilados durante o experimento

CUEA JOINT-II (1977). As velocidades de fase do primeiro modo calculado e do

observado foram similares, com um valor de 230 cm/s. Mas as estruturas modais

mostraram pouca relação. Por outro lado, o modelo sugeriu que a maior parte das

flutuações do ńıvel do mar e da componente da velocidade observados ao longo da

costa ( com peŕıodos entre 5 e 10 dias) foram devidas às ondas livres que tiveram sua

origem ao norte de 5◦S. Em contraste, os ventos locais entre 5◦S e 15oS contribuiram

muito pouco na variância observada.

Os estudos de Romea & Smith (1983) mostraram também a presença de flu-

tuações de baixa freqüência ao longo de quase toda a costa do Peru (entre 2◦S e 17◦S),

que propagaram-se em direção ao polo com velocidade de fase das ondas de Kelvin

barocĺınicas (2-3 m/s). A coerência ao longo da costa é mais alta nas freqüências de

0.1-0.2 cpd. A estrutura vertical das flutuações da componente da corrente ao longo

da costa foram consistentes com o primeiro modo barocĺınico da onda de Kelvin,

no talude continental e entre 5◦S e 15◦S. As flutuações não foram significativamente

consistentes com os ventos costeiros, e provavelmente originaram-se na região equa-

torial. Dados intermitentes do ńıvel do mar nas Ilhas Galápagos, mostraram uma

leve evidência que estas flutuações propagaram-se como ondas aprisionadas na costa,

as quais previamente viajaram como um trem de ondas equatoriais.
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2.2.6 Efeitos de o El Niño

Efeitos no Afloramento Costeiro

Os primeiros estudos sob os efeitos de El Niño no afloramento costeiro (costa do

Peru) afirmaram que o ecosistema era perturbado, substituindo águas costeiras frias

e ricas em nutrientes, por aguas mais quentes e pobres, que afetavam fortemente

a produtividade. Wooster & Guillen (1974), sugeriram que os ventos favoráveis ao

afloramento cessam durante um evento de El Niño, mas estudos posteriores eviden-

ciaram que estes ventos continuam ou inclusive são intensificados (Wyrtki (1975);

Enfield (1981)), mas com uma depresão da termoclina que resulta num afloramento

de águas pobres em nutrientes (Barber & Chavez (1983)). Durante o maior desenvol-

vimento de El Niño (1982-83), os ventos foram mais fortes que o normal na latitude

de 12◦S (favorecendo um afloramento mais intenso) e muito mais fraco que o normal

na latitude de 5◦S (condição desfavorável para o afloramento) (Huyer et al. (1987)).

Também observaram que a profundidade da fonte de água para aflorar permaneceu

igual (50-100 m) durante o peŕıodo de o El Niño, mas esta camada encontrou-se no

topo da termoclina afundada. Halpern (2002) observou um notório incremento da

componente da TCV ao longo da costa (aos 15◦S), durante a ocorrência de El Niño

1997-1998. A velocidade de Ekman foi quatro vezes maior (−9.0 ∗ 10−6 m/s) que a

velocidade de sução normal (velocidade vertical para cima). O transporte de Ekman

calculado também foi o dobro que seu valor normal. O afundamento da termoclina

foi associado com a velocidade de Ekman para abaixo (“Ekman pumping”).

Forçante remota: Ondas aprisionadas no Equador

Durante o ano Niño 1982, observou-se na costa do Peru e do Chile, variações do ńıvel

do mar de aproximadamente 30 cm associado com uma onda de Kelvin, que teve sua

origem no Equador e se progagou ao longo da costa chegando até a costa de Antofa-

gasta (23◦S). A corrente de Humboldt diminuiu notávelmente, chegando,inclusive,
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a mudar de direção, levando águas quentes em direção ao polo. A Corrente sub-

superficial do Peru intensificou-se notóriamente, em 10◦S, esta corrente alcançou

velocidades máximas de 35 cm/s e um valor médio de 25 cm/s durante dois meses,

comparada com os 4 cm/s que apresentou antes da chegada da onda de Kelvin. O

núcleo desta corrente, se deslocou entre março e novembro de 1982, de seu valor

normal de 75m para 150m de profundidade (Arntz & Fahrbach, 1991).

Shaffer et al. (1997) analisou a circulação e a variabilidade de baixa freqüência na

costa do Peru e do Chile durante o El Niño 1991-92, usando dados de corrente, ńıvel

do mar, vento local e temperatura das regiões costeiras e do Paćıfico Equatorial.

Neste trabalho foi observado a presença da Corrente Subsuperficial Peru-Chile, sob

o talude, com um fluxo médio de 12 cm/s que se deslocou para o polo. Foi notória a

presença de fortes flutuações de baixa freqüência com peŕıodos de aproximadamente

50, 10 e 5 dias. Um forçamento significativo do vento local nas correntes do talude foi

encontrado somente na banda de peŕıodo de 6-10 dias, que foi associado com ondas

costeiras aprisionadas na atmosfera. A chegada de ondas livres aprisionadas na costa

vindas do norte, dominaram a variabilidade de baixa freqüência da plataforma e o

talude continental, na região norte e central do Chile, durante o El Niño 1991-92.

As fortes flutuações com peŕıodo de 50 dias, viajaram por quase dois meses ao longo

do Paćıfico Equatorial Oriental e a costa oeste da America do Sul. Estas ondas

se originaram no Pacifico Equatorial como ondas de Kelvin Equatoriais forçadas

por eventos de vento de oeste com peŕıodo similar , associadas com a Oscilação de

Madden-Julian. Ao chegar à costa, estas ondas forçaram as ondas aprisionadas, que

deslocaram-se em direção aos polos. Da mesma forma, as ondas mistas Rossby-

gravidade e Inércia-gravidade aprisionadas no Equador (Figura 2.10), podem ser

responsáveis pela origem das ondas aprisionadas na costa com peŕıodos de 10, 6 e

4.5 dias, as quais foram observadas na costa de Chile. As ondas aprisionadas na

costa, com peŕıodos de 50 dias, podem modificar fortemente a fonte de água do

afloramento costeiro, tal que ondas forçadas remotamente podem ter uma influência

significativa no ecosistema pelágico, pelo menos durante eventos de El Niño.
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No trabalho de Pizarro et al. (2000) foi aplicado um um modelo linear para exa-

minar as flutuações interanuais do ńıvel do mar ao longo da costa e das correntes aos

30◦S. No modelo, o fluxo costeiro foi forçado com a TCV interannual (componente

ao longo da costa) e com o gradiente de pressão interannual (componente ao longo

da costa) resultado das flutuações de El Niño e La Niña no Equador. Os resulta-

dos do modelo mostraram que a variabilidade interannual costeira é principalmente

devida ao forçamento remoto equatorial, e não à TCV local interannual.

2.2.7 Resumo

A seguir são listadas algumas importantes caracteŕısticas da região ao largo da costa

peruana:

- Os ventos aĺısios geram intensos transportes de Ekman, favoráveis à res-

surgência costeira.

- Existe uma forte relação entre a TCV, a temperatura superficial do mar e as

velocidades normais à costa.

- Uma camada superficial rasa é influenciada pelo transporte de Ekman.

- Há uma forte dominância das correntes sub-superficiais que se dirigem em

direção ao polo.

- As oscilações dessas correntes sub-superficiais e do ńıvel do mar apresentam

baixa correlação com os ventos locais, mas uma alta correlação com a passagem

de ondas aprisionadas à costa, durante o verão, e com o evento de El Niño.

- A variabilidade dessas ondas aprisionadas na costa são na baixa freqüência.

- As primeiras observações dessas ondas mostraram sua presença em peŕıodos

de 5 a 20 dias, associadas com o primeiro modo barocĺınico da onda de Kelvin

costeira.
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- Nessas observações os valores médios da velocidade de fase dessas oscilações e

o raio de deformação de Rossby foi maior que 2.m/s e 70km, respectivamente.

- Essas ondas aprisionadas na costa têm sua origem no Equador.

Entre os principais efeitos da ocorrência de um evento de El Niño na região de

estudo, pode-se citar que :

- Na região norte da costa do Peru, os ventos favoráveis para o afloramento

(ventos aĺısios) são enfraquecidos. Na parte sul, os ventos ou não mudam de

intesidade, ou se intensificam.

- Possivelmente o afundamento da termoclina é devido ao significativo incre-

mento da velocidade de bombeamento de Ekman dirigido para abaixo (valores

negativos).

- A Corrente de Humboldt (corrente fria que em condições normais flui superfi-

cialmente e em direção ao Equador) diminui notávelmente durante um evento

El Niño.

- A Corrente Sub-superficial do Peru (corrente que flui em direção ao polo)

intensifica-se durante o El Niño.

- A onda de Kelvin Equatorial (aprisionada no Equador) atravessa o Oceano

Paćıfico Equatorial, chega a costa da América do Sul, e parte é refletida como

ondas de Rossby longas, e outra parte da sua energia excita ondas aprisionadas

na costa no peŕıodo de ∼50 dias.

- Em estudos recentes, também foi observado, que ondas mistas Rossby-Gravidade

e Inércia-Gravidade confinadas no Equador, que viajando para leste conjunta-

mente com as ondas de Kelvin equatorial, posśıvelmente explicam a presença

das ondas confinadas na costa com peŕıodos entre 5-10 dias.
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- Também foi observado que a variabilidade interannual costeira é devido à uma

forçante remota equatorial durante El Niño e La Niña.



Caṕıtulo 3

Metodologia

A primeira parte deste trabalho consiste na análise da variabilidade temporal e a

caracterização das flutuações de baixa freqüência ocorridas durante eventos El Niño.

Esta análise faz uso do espectro de ondeleta aplicado a séries temporais longas de

dados do ńıvel do mar de estações costeiras distribúıdas ao longo da costa sul do

Equador, costa do Peru e costa norte do Chile. O espectro de ondeleta cruzada e o

espectro da coerência foi usado para avaliar as forçantes remota e local das variações

do ńıvel do mar associadas com os efeitos do El Niño 1997-1998.

Na segunda parte do trabalho, as flutuações forçadas remotamente foram com-

paradas com modelos lineares simples e o modelo de Brink e Chapman (1987) para

obter as propriedades das ondas aprisionadas na costa, que ocorreram durante o

Niño Extraordinário (1997-1998).

3.1 Dados

Foram usadas séries de tempo longas de dados diários do ńıvel do mar das estações

costeiras distribúıdas ao longo de uma boa parte da costa oeste da América do

39
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Sul (section 3.1), fornecida pelo UH Sea Level Center/National Oceanographic Data

Center da Universidade de Haváı. Esses dados já tinham sido submetidos a um

filtro de convolução de 119-pontos centrado ao meio-dia aplicado aos dados horários

com peŕıodos nos pontos de amplitudes de 95, 50, e 5% nas horas 124, 60.2 e 40.2,

respectivamente. Essas séries têm sido submetidas a um controle de qualidade pelo

próprio centro de dados, incluindo compensação para a mudança no ńıvel zero,

potencialmente importante na região, śısmica de tipo ativo (Shaffer et al. (1997)).

Os poucos dados faltantes foram interpolados linearmente. Neste estudo não foi

considerado a correção da pressão atmosférica.

Estação Latitude Longitude

Santa Cruz 00◦45.3′ −90◦18.8′

La Libertad −02◦12′ −80◦55′

Paita −05◦05′ −81◦10′

Callao −12◦03′ −77◦09′

Pisco −13◦25′ −76◦08′

San Juan −15◦22′ −75◦12′

Matarani −17◦00′ −72◦07′

Arica −28◦28′ −70◦20′

Antofagasta −23◦39′ −70◦24′

Caldera −27◦04′ −70◦50′

Tabela 3.1 : Localização das estações hidrográficas.

Conforme sugestão da Profa. Eugênia Kalnay (comunicação pessoal), é necessa-

rio filtrar as altas freqüências, com peŕıodos entre 2dt e 4dt, onde dt é o intervalo

do tempo amostral, pois ondas com peŕıodos de 2dt são pobremente representadas

pela análise espectral, e as ondas curtas (entre 2dt e 4dt) são distorcidas quando

aplicado o método de diferenças finitas. Além disso, existem outros problemas com

as ondas de altas freqüências, incluindo o problema do “aliasing”. Para reduzir esses

problemas, os dados diários do ńıvel do mar foram submetidos a um filtro de “Media

móvel”com uma janela do tipo triangular e amplitude de 15 pontos. Esse filtro é um

dos mais simples e um dos filtros do tipo “Low-Pass”mais usados em oceanografia

f́ısica. Com essa filtragem, foram eliminadas as oscilações com peŕıodos menores ou

iguais a 15 dias e só se deixaram as oscilações de freqüência mais baixa. Estes dados
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somente foram usados para a análise de ondeletas dos registros longos. Estas dados

também foram sometidos a um filtro Lanczos de tipo passa-banda com freqüências

de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para serem usadas na análise de ondeletas e Dia-

gramas de Hovmoller, para o caso do El Niño 1997/1998.

Usou-se também séries temporais de TCV semanais dos escaterômetros ERS-1

e ERS-2, para os anos entre 1991 e 2001. A resolução espacial é de 1◦x1◦. Na

região costeira é prefeŕıvel resolver as duas componentes da TCV [u, v] como as

componentes (u′) “perpendicular à costa”e (v′) “paralela à costa”, respectivamente.

Este novo sistema ajuda a maximizar a variância observada na costa. A rotação

aplicada foi da seguinte forma:

u′ = ucosθ + vsinθ (3.1a)

v′ = −usinθ + vcosθ (3.1b)

Onde θ é o ângulo de orientação da linha costeira. Para o caso da linha costeira

em estudo, este ângulo foi considerado aproximadamente de 30◦. Neste estudo só vai

ser estudada a componente da tensão do vento paralelo à costa por sua direta relação

com o transporte de Ekman. A componente perpendicular à costa da TCV só foi

usada para a rotação do sistema. Para o estudo da forçante local, essas séries foram

escolhidas próximas às estações do ńıvel do mar. Para o presente estudo considerou-

se a mesma resolução temporal (1 dia) para as series temporais duas váriaveis (TCV e

ńıvel do mar).Isso levou a fazer uma interpolação linear dos dados semanais da TCV

para obter os dados diários. Certamente, isto é uma debilidade da análise da ondeleta

cruzada da TCV e o ńıvel do mar. No é facil extrair caracteŕısticas diárias apartir

de campos semanais do vento. Por tal motivo, os resultados para oscilações menores

que 14 dias, deverão em prinćıpio, não ser considerados. Mas, num recente trabalho

de Ayina et al.(2006) foram comparados os resultados de um modelo forçado com



CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 42

stress de vento diários ECMWF (dados diários ”verdadeiros”) com outro forçado

com dados diários obtidos a partir de dados de stress de vento semanais (dados

diários ”simulados”). Eles observaram que os resultados dos experimentos com

dados diários ”verdadeiros”e ”simulados”não mostraram diferenças significativas sob

a região inter-tropical. Com isto, foi mantido as soluções dos espectros para as altas

frequências, mas as análises só consideraram oscilações com periodos maiores que 20

dias. Ao igual, que para dados do ńıvel do mar, os dados da TCV foram sometidos

a um filtro de tipo passa-banda com freqüências de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1.

Seções verticais de temperatura e salinidade sobre a plataforma e quebra con-

tinental para os meses de abril e novembro de 1997 foram extráıdas dos dados de

sáıda do modelo global OCCAM (um modelo numérico da equação primitiva do

oceano global) frente a cada estação costeira do ńıvel do mar. Esses dados têm uma

resolução horizontal de 92km desde a superf́ıcie até os 3900m. Os perf́ıs de tempera-

tura e salinidade foram usados para calcular os perf́ıs verticais médios da densidade

potencial e da freqüência de Brunt-Väisällä (N(z)) para cada uma das seções ver-

ticais distribúıdas ao longo da costa. Essas variáveis também foram indispensáveis

para calcular o raio de deformação de Rossby interno e outras propriedades das

ondas costeiras aprisionadas.

Dados da profundidade da isoterma de 20◦C foram extraidos de uma estação loca-

lizada na linha equatorial (longitude de 110◦W) do sistema observacional TAO/TRITON.

Esses dados estão dispońıveis com uma resolução temporal de um dia. Estos regis-

tros foram filtrados da mesma forma que aos dados do ńıvel do mar e TCV.

Os dados de batimetria foram extráıdos do ETOPO (Earth Topography / Nati-

onal Geophysical Data Center), com uma resolução espacial de 5 minutos de grau.

Esses dados foram suavizados com a função de 9 (nove) pontos “smth9”do NCL
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(NCAR Command Language):

f0 = f0 + (
p

4
) ∗ (f2 + f4 + f6 + f8 − 4 ∗ f0) + (

q

4
) ∗ (f1 + f3 + f5 + f7 − 4 ∗ f0) (3.2)

3.2 Espectro de Ondeleta

As transformadas de Fourier apresentam uma limitada quantidade de informação

sobre as caracteŕısticas de um sinal variando no tempo (sinal não estacionário).

Elas fornecem as freqüências ocorridas em todo o registro, pela qual a informação

de eventos individuais são perdidos (Kantha & Clayson (2000)). A Transformada

da Ondeleta (TO) fornece uma estimativa instantânea para a amplitude e a fase de

cada componente espectral da série temporal. Isto se constitui em uma vantagem

para a análise de séries temporais não-estacionárias onde as amplitudes e as fases

dos componentes harmónicos podem estar mudando rápidamente no tempo ou no

espaço (Emery & Thomson (2001)). A TO possui uma janela que é dilatada e

transladada, com o qual é posśıvel localizar a variabilidade do sinal no domı́nio do

tempo-freqüência.

A análise de Ondeleta está baseada na convolução da série temporal f(t) com

um conjunto de funções gab que são derivadas das translações e dilatações de uma

ondeleta mãe g(t) (Meyers et al. (1993)):

gab(t) =
g

a
1

2

t− b

a
, (3.3)

onde b (real) é o parâmetro de translação correspondente ao ponto central da

ondeleta na série temporal e a (real e positivo) é o parâmetro de dilatação da escala

correspondente à largura da ondeleta. Sabe-se que por um lado a análise de Fourier
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fornece uma amplitude média sobre toda a série temporal, mas a análise de ondeleta

proporciona uma medida das amplitudes versus a escala e como esta amplitude varia

com o tempo.

Uma ondeleta amplamente usada é a ondeleta Morlet, que satisfaz as proprieda-

des de ser admisśıvel e progressiva:

g(t) = e
−t

2 e+ict. (3.4)

Esta ondeleta é uma onda plana com freqüência c = ω (ou número de onda c = k

no dominio espacial) modulada por um envelope Gaussiano de largura unitária.

A convolução entre f(t) com o conjunto de ondeletas gab é a TO (Emery &

Thomson (2001)):

Tg(b, a) =
l

a0.5

∫

g
t− b

a
f(t)dt. (3.5)

Porém, é preciso notar que a TO só captura bem as caracteŕısticas dos sinais no

tempo mas perde localização da freqüência nas altas bandas, assim como também

perde localização do tempo nas bandas de baixa freqüência (Wang & Wang, (1996)).

É importante considerar que estimações espectrais derivadas de técnicas convencio-

nais limitam-se por dois problemas importantes (Emery & Thomson (2001)):

1. A longitude finita, T, da série temporal.

Cada conjunto de dados x − t compõe de uma amostragem, onde entende-se

por amostragem o conjunto finito de dados, os quais são parte de uma série

infinita. Obter uma amostragem é equivalente a multiplicar a série original

(infinita) por uma janela retangular com valores “um”dentro do intervalo de

interesse e valores “zero”fora do mesmo. Aplicar a Transformada de Ondeleta

sobre uma amostragem, traz o problema conhecido como “Spectral leakage”ou
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“Vazamento Espectral”(Figura 3.1 ). Este problema é inerente a todas as ba-

ses de dados. O vazamento espectral tende a distribuir a amplitude de uma

certa freqüência entre as vizinhanças. Isto ocorre devido à convolução da

janela retangular, que determina a amostragem com a própria amostragem.

A convolução altera o espectro da amostra e é posśıvel encontrar amplitudes

errôneas em torno de amplitudes de amostra verdadeiras (Figura 3.1). A trans-

formada de Fourier de uma janela quadrada é uma função similar à obtida ao

se plotar a função sen(x)/x. O vazamento espectral pode ser diminúıdo, mas

não eliminado. Um método comum para reduzir o vazamento espectral é apli-

car um “Tapering”na série. O “tapering”consiste em diminuir os extremos da

série gradualmente para zero (ou para a média). Isto garante periodicidade

dentro do intervalo de amostragem e reduz o conceito de infinito requerido

pela ondeleta. Entre os “tapering”mais conhecidos temos o filtro de Hanning,

Kaisser-Bessel, Hamming, Welch, etc. A escolha do “tapering”, depende de

necessidades particulares. Neste estudo será aplicado um “tapering”do tipo

Hanning. Ao se fazer um “tapering”, as periodicidades centrais ficam mais

importantes e aumenta a confiança estat́ıstica; mas diminui a resolução espec-

tral.

Existe energia perdida ao se aplicar um “tapering”. Para evitar isto, é posśıvel

fazer segmentação da série original em blocos superpostos (Emery & Thomson

(2001); Press et al. (1996)).

2. A discretização que usa o intervalo de amostra (dt, discreto) pode causar

problemas na determinação dos picos espectrais. Isto é devido à utilização

de espectros de séries discretas para estimar os espectros de series cont́ınuas,

podendo gerar freqüências “aliased”ou mascaradas por outras freqüências. As-

sim, um grau de alisamento da série temporal pode ser necessário para garan-

tir que as altas freqüências não contaminan as baixas freqüências (Emery &

Thomson (2001)).

Análise da Ondeleta foi aplicada às series diárias do ńıvel do mar. Na seção
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Figura 3.1 : Diagrama que mostra que uma amostragem conduz ao problema
de vazamento espectral. Para evitar o vazamento é comum a aplicação de um
“tapering”na amostragem. Extráıdo de Ramirez Gutierrez (2005).

3.1, as séries já foram filtradas para deixar passar só as baixas freqüências (peŕıodos

maiores que 15 dias). Esta análise também foi aplicada aos dados semanais do ńıvel

do mar e da componente da TCV paralela à costa. Devido ao tamanho grande das

amostras foi assumido que todas as séries temporais apresentavam uma distribução

normal, as quais podem produzir resultados conf́ıaveis e significativos. Aplicou-se a

seguinte metodologia proposta por Torrence & Compo (1998):

- Primeiro, se calculou a Transformada de Fourier da serie temporal, aplicando

um “padding”.

- Escolheu-se a função de Ondeleta e as escalas para se analisar. A escolha da

função mãe deveria ser efetuada de tal forma que possua atributos similares

aos do sinal (tais como assimetria ou não, variação brusca ou suave no tempo,

etc) (Sá et al., (1998)). Neste trabalho, optuo-se pela função de Morlet, a qual

cumple estes requerimentos.
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- Para cada escala, construiu-se a função de Ondeleta normalizada.

- Calculou-se a Transformada de Ondeleta para cada escala.

- Determinou-se o cone de influência e a longitude da Ondeleta para cada es-

cala. Para a Ondeleta do tipo Morlet modulada por um envelope gaussiano,

o parâmetro de dilatação pode ser relacionado a uma freqüência de Fourier

correspondente. A resolução da escala é dj = 0.25, a primeira escala calculada

é So = 2dt e o número de escalas é j1 = dj−1 ∗ log2(ndt/So), onde n é o número

de observações e dt é o intervalo de amostragem.

- Depois de fazer os procedimentos antes menciondados, para todas as escalas,

removeu-se qualquer “padding”e plotou-se o espectro de Ondeleta.

- Assumiu-se um espectro de Fourier base (“background”), o qual foi o rúıdo

vermelho, para cada escala. Logo, usou-se a distribuição Chi-quadrada para

encontrar o contorno comum determinado pelo grau de significância.

A Transformada de Ondeleta foi aplicada aos dados com um ńıvel de significância

de 95%. Esta análise foi aplicada às séries longas e a série temporal extráıda para

os anos do El Niño 1997-1998. Também foi calculado o espectro global e a variância

contida para várias bandas da escala intrasazonal. Esta análise foi feita com a

finalidade de identificar estat́ısticamente oscilações significativas associadas durante

a ocorrência dos recentes eventos de El Niño.

3.3 Espectro de Ondeleta Cruzada

A transformada cruzada de ondeleta (TXO) de duas séries de tempo xn e yn é defi-

nida como Wxy = WxW
∗

y , onde * é a conjugada complexa. O argumento complexo

arg(Wxy) pode ser interpretado como a fase relativa local entre xn e yn no espaço

tempo-freqüência. A distribuição teórica da ondeleta cruzada de duas series com
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um background espectral PX
K e P Y

K é mostrado em Torrence & Compo (1998) da

seguinte forma:

D(|WX
n (s)W Y

n ∗ (s)|/σXσY < p) = (Zν(p)/ν)
√
PX
K P

YK (3.6)

Onde Zv(p) é o ńıvel de confiança associado com a probabilidade p para um pdf

definido pela raiz quadrada do produto das duas distribuições X2 (Grinsted et al.

(2004)).

A TXO encontra regiões no espaço tempo-freqüência onde as séries presentam

alto poder comum. A TXO foi aplicada aos dados do ńıvel do mar entre a estação

costeira mais ao norte da região de estudo (localizado na latitude 0◦ S e longitude

90◦ W) e as outras estações distribúıdas ao longo da costa. Também foi estimado a

TXO entre os dados da profundidade da isoterma de 20◦C da estação localizada no

Equador (longitude de 110◦W) e os dados do ńıvel do mar das estações costeiras.

Aproveitando a utilidade destes espectros de expor as regiões com alto poder comum

e revelar informação sobre a fase entre as duas séries, avaliou-se a forçante remota

das oscilações observadas nos dados do ńıvel do mar. Outros espectros da TXO

também foram estimados entre as séries da componente paralela à costa da TCV e

as séries do ńıvel do mar de cada estação costeira, com o fim de avaliar a posśıvel

forçante local das perturbações significativas observadas nos dados do ńıvel do mar.

Esta análise foi aplicada às séries longas e à série temporal extráıda para os anos

do El Niño 1997-1998.

3.4 Espectro da Coêrencia

O poder da ondeleta cruzada revela áreas com alto poder comum e quão coerente a

transformada de ondeleta cruzada é no espaço no tempo-freqüência. A coêrencia da
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ondeleta (CO) de duas series temporais é definida como:

R2
n(s) =

|S(s−1WXY
n (s))|2

S(s−1|WX
n (s)|2).S(s−1|W Y

n (s)|2) (3.7)

Onde S é um operador de alisamento no tempo e na freqüência, e depende do

tipo da ondeleta mãe usada. A definição da CO lembra um coeficiente de correlação

tradicional e é útil pensar nela como um coeficiente de correlação localizado no

espaço do tempo-freqüência.

O ńıvel de significância estat́ıstica da CO é estimada usando o método de Monte

Carlo.

Os espectros da coêrencia foram estimados para as mesmas séries temporais

aplicadas na análise do espectro da ondeleta cruzada. O objetivo é conhecer a

correlação local das oscilações significativas observadas Esta análise foi aplicada às

séries longas e à série temporal extráıda para os anos do El Niño 1997-1998.

3.5 Séries Temporais e Diagramas Hovmoller

Como uma análise adicional dos resultados obtidos dos espectros de ondeleta para

o caso do El Niño 1997-1998, plotaram-se as séries temporais dos dados do ńıvel do

mar para algumas estações. Esta análise teve como objetivo observar as posśıveis

flutuações do ńıvel do mar associadas a propagação destas ao longo da costa (forçante

remota). Estas séries foram extráıdas dos registros longos, os quais foram submetidas

a um filtro “passa banda”com um peso de 40 pontos e com freqüências de corte entre

0.011 cpd e 0.2 cpd, as quais correspondem aos valores entre 5 e 90 dias (escala

intrasazonal).

Diagramas de Hovmoller (latitude-tempo) dos dados do ńıvel do mar foram cons-

trúıdos para calcular as velocidades de propagação das perturbações que viajaram
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ao longo da costa. (Isto com o objetivo de comparação com as velocidades obtidas

dos espectros de ondeleta e as obtidas a partir de modelos lineares que descrevem a

teoria das ondas aprisionadas na costa).

3.6 Modelos Téoricos para Ondas Aprisionadas

na Costa

A variabilidade do no ńıvel do mar observada durante o El Niño 1997-1998, não-

forçada localmente mas posśıvelmente associada com um forçamento remoto, é rela-

cionada com a presença de ondas aprisionadas à costa. Inicialmente, a comparação

é feita com modelos teóricos simples de ondas barotrópicas da plataforma e ondas

de Kelvin barocĺınicas. Estes modelos consideram funções da topografia de fundo

que se ajustem a uma função emṕırica, ou uma estratifição do oceano em duas ca-

madas para calcular a velocidade de fase destas ondas, respectivamente. Usando o

modelo de Brink & Chapman (1987) foram introduzidas batimetria e estratificação

arbitrárias aos cálculos da velocidade de fase.

3.6.1 Modelo para Ondas de Plataforma Continental

Considerando um oceano homogêneo, com profundidade H, o qual é função so-

mente da distância da costa (o eixo e está orientado perpendicularmente à costa).

Supondo que a escala de variações da profundidade (a qual é também a escala de

resposta) é pequena comparada com raio de deformação de Rossby, é feita uma apro-

ximação de tampa ŕıgida. Assim, o termo de elevação na equação da continuidade

(integrada na vertical) pode ser ignorada (Gill (1982))
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∂Hu

∂x
+
∂Hv

∂y
= 0 ou (3.8a)

∂u

∂x
+
∂v

∂y
= − 1

H

dH

dy
v (3.8b)

(3.8c)

Substituções na divergência na equação da vorticidade,

∂(∂v
∂x

− ∂u
∂y

)

∂x
− f

H

dHv

∂y
= 0 (3.9)

Agora 3.8 também pode ser usada para definir a função ψ,

Hu = −∂ψ
∂y

, Hv =
∂ψ

∂x
(3.10)

Substituindo u e v na equação 3.9,

∂( 1
H
∂ψ
∂x

)

∂x
+
∂( 1

H
∂ψ
∂y

)

∂y
− f

H

∂H

∂y

∂ψ

∂x
= 0 (3.11)

Soluções da onda viajando da forma

ψ = H
1

2φ(y)exp(ikx− iωt) (3.12)

podem ser encontradas, onde φ satisfaz

d2φ

dy2
+

d

dy
(

1

2H

H

y
) − (

1

2H

dH

dy
)2 − k2 +

fk

ω

1

H

dH

dy
φ = 0 (3.13)
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Essas equações de onda ainda desafiam as soluções anaĺıticas para perf́ıs de

profundidades arbitrárias. Para os caso mais simples:

1. Plataforma com H(x) do tipo “step”:

H(x) = d 0 < x < L (3.14a)

H(x) = D L < x < X (3.14b)

Onde X é escrito em 3.15, a relação de dispersão para cada modo é da seguinte

forma,

X =
f(1 − r)

r + cothkL
. (3.15)

Aqui, r = d
D

, k é o número de onda e L é a largura da plataforma continental.

2. Plataforma com H(x) exponencial:

H(x) = H0e
2λx 0 < x < L (3.16a)

H(x) = D L > x (3.16b)

Existe um conjunto infinito de modos discretos para ondas longas (kL << 1),

onde a relação de dispersão é da seguinte forma (Buchwald & Adams (1968)):

σ

k
=

2λfk

k2 + λ2 + l2
, (3.17)

onde m é encontrado de tan(m) = −mλ−1, e σ é a freqüência, k é o número

de onda, e f é o parâmetro de Coriolis.
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Para este estudo, foram usados os dados de batimetria (Figura 3.2) de três seções

perpendiculares à costa (aproximadamente aos 5◦S, 12◦ e 18◦).Estes dados foram

ajustados com uma curva exponencial, com o qual foi obtido os parâmetros H0 e λ.

Estes parâmetros por sua vez foram usados para achar o valor de m coincidindo com

as duas funções de ambos lados da equação 3.17. Para cada valor de m corresponde

um valor determinado de k.

As curvas de dispersão foram usadas para calcular as velocidades de fase das

onda longas.
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Figura 3.2 : Batimetria extráıda dos dados do ETOPO para três seções perpen-
diculares aos 5◦S, 12◦S e 18◦S (linha tracejada de cor vermelha), e a batimetria
ajustada a uma curva exponencial (linha cont́ınua de cor verde). Com isto foi ob-
tido o parâmetro λ, útil para calcular as velocidades de fase e os diagramas de
dispersão das ondas de plataforma com uma função exponencial para H(x).
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3.6.2 Modelo para Ondas de Kelvin Barocĺınicas

Uma onda de Kelvin num oceano de duas camadas com profundidade cons-

tante H, profundidade da camada superior H1, profundidade da camada inferior

H2, e diferença de densidade δρ, tem uma velocidade de fase de:

c = (
δρ

ρ
g
H1H2

H1 +H2
)

1

2 (3.18)

e o raio de deformação de Rossby é igual a c/f .

Com isto obteve-se a velocidade de fase e o raio de deformação de Rossby para

o primeiro modo da onda de Kelvin interna. Esses parâmetros foram obtidos para

cada uma das seções verticais consideradas no item anterior. As densidades das duas

camadas foram extráıdas dos perf́ıs verticais de densidade (Figura 3.5), calculados a

partir dos dados de temperatura e salinidade do modelo OCCAM do mês de abril e

novembro de 1997. Neste mês foi observado ind́ıcios de oscilações que se propagaram

em direção ao polo, posśıvelmente associadas com o passo de ondas aprisionadas na

costa.

3.6.3 Modelo para Ondas Hı́bridas

O modelo de Brink e Chapman (1987) é usado para descrever as ondas livres aprisio-

nadas na costa (hibridas) num fluido com estratificação e topografia arbitrária.

O sistema de coordenadas é mostrado na Figura 3.3, onde a costa encontra-se em

x = 0 e o oceano na região x > 0. A topografia aumenta até uma distancia x

da mesma, após essa distância, passa a ser um fundo plano. Variações horizontais

da estratificação são negligenciadas, assim a freqüência de Brunt-Väisällä só pode

variar em z (coordenada vertical). A aproximação de onda longa é utilizada, onde:

a) A frequência ω da onda é pequena quando comparada com f .



CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 55

Figura 3.3 : Topografia e sistema de coordenadas usado no modelo de Brink com
a presença de uma costa. Extráıdo de Brink & Chapman (1987)

b) A escala das ondas ao longo da costa é grande comparada com a largura da

parte inclinada da plataforma, assim com também do raio de Rossby interno.

Sob essas aproximações, o sistema governante pode ser descrito da seguinte

forma,

ǫ
∂u

∂t
− fv = − 1

ρ0

∂P

∂x
(3.19a)

∂v

∂t
+ fu = − 1

ρ0

∂P

∂y
(3.19b)

0 = −∂P
∂z

− ρg (3.19c)

∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z
= 0 (3.19d)

∂ρ

∂t
+ w

∂ρ0

∂z
= 0 (3.19e)
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Onde (u, v, w) são as componentes da velocidade nas direções de x, y e z, res-

pectivamente. f é o parâmetro de Coriolis, g é a aceleração devido à gravidade, e p

é a pressão. A densidade é definida por,

ρ∗(x, y, z, t) = ρ0(z) + ρ(x, y, z, t) (3.20)

A aproximação de Boussinesq é feita. A quantidade ǫ é zero para aproximação

de onda longa, ou 1 para o número de onda e freqüência geral. O sistema é reduzido

a :

0 = pxx +
2fβ

f 2 − ǫω2
px − p[ǫl2 +

lβ

ω
− 2f 2βl

ω(f 2 − ǫω2)
] +

∂(f 2 − ǫω2)( pz

N2 )

∂z
(3.21)

Onde a freqüência de Brunt-Väisällä é definida como,

N2(z) = −g 1

ρ0

ρ0z (3.22)

O sistema é sujeito às seguintes condições de contorno,

pz + δ
N2

g
p = 0 em z = 0 (3.23a)

w + hxu = 0 em z = −h(x) (3.23b)

u = 0 em x = 0 (3.23c)

ux = 0 em x = xmax (3.23d)

onde h(x) é a profundidade local do oceano.



CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 57

A primeira condição representa a superf́ıcie livre, a segunda e a terceira conside-

ram um fluxo normal igual a zero no fundo e na parede costeira, respectivamente. A

quarta condição expressa a onda aprisionada p→ 0 quando x→ −∞. O parâmetro

δ é zero para uma superf́ıcie do tipo tampa ŕıgida, ou 1 para uma superf́ıcie livre.

Somente a componente de β perpendicular à costa tem sido inclúıda, onde f =

f0 − βx. O problema é resolvido usando uma transformação da coordenada vertical

θ = z
h(x)

.

Para encontrar as ondas aprisionadas na costa é assumido que,

p = p(x, z)e[i(wt+ly)] (3.24)

então o sistema 3.19 resulta num problema de autovalores bi-dimensional, que

geralmente é ressolvido mediante técnicas numéricas. O problema para um número

de onda l é calculado por “Iteração Resonante”para cada ω, resolvendo a equação

matricial por uma técnica direta não-iterativa (Brink (1982b)). Sob o sistema resul-

tante, a aproximação de onda longa é utilizada, assim:

a) A freqüência ω da onda é pequena quando comparada com f .

b) A escala das ondas ao longo da costa é grande comparada com a largura da

parte inclinada da plataforma, assim com também do raio de Rossby interno.

Usando a topografia [H(x)] e a estratificação média [N(z)] de uma seção perpen-

dicular á costa no modelo de Brink e Chapman, é posśıvel obter as estruturas e as

velocidades de fase das ondas h́ıbridas e sua relação paramétrica, principalmente,

aos limites das ondas barotrópicas da plataforma e ondas de Kelvin. De (Wang &

Mooers (1976)) pode-se resumir três casos especiais do sistema 3.19 (Ver esquema

da Figura 3.4):
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1. No limite de fazer despreźıvel a inclinação do fundo (dH
dx

= 0)), mas conside-

rando estratificação e parede costeira, a solução do sistema é familiar a ondas

de Kelvin barotrópicas e barocĺınicas. A velocidade de fase é sempre positiva,

isto é, a onda propaga-se com a costa na sua esquerda no Hemisfério Sul.

2. No limite de fazer despreźıvel a parede costeira (H0 = 0), mas podendo con-

siderar até uma pequena estratificação, a solução é familiar com as ondas ba-

rotrópicas da plataforma. Para a profundidade decrescendo monotonicamente,

a velocidade de fase sempre é positiva, isto é que as ondas propagam-se com

a costa á sua esquerda no Hemisfério Sul.

3. No limite de fazer despreźıvel a parede costeira (H0 = 0), mas podendo con-

siderar até uma pequena inclinação do fundo, a solução é familiar com as

ondas aprisionadas no fundo. Estas ondas viajam ao polo com as mesmas

caracteŕısticas das ondas de plataforma continental.

Como mencionado anteriormente, o presente estudo procura comparar a teoria

das ondas aprisionadas na costa com as perturbações observadas no El Niño 1997-

1998. O modelo foi implementado da seguinte forma:

- Se usou a batimetria observada de três seções perpendiculares à costa, aproxi-

madamente aos 5◦S, 12◦S e 18◦S, (Figura 3.6).

- Se usou o perfil médio da estratificação suavizada (freqüência de Brunt-VäisälläN(z))

das seções mencionadas para o mês de abril e novembro de 1997 (Figura 3.6).

- O problema é resolvido numa grade de 55 pontos na horizontal e 50 pontos na

vertical. A extensão horizontal da grade (XMAX) para cada seção foi de 200,500 e

300km, respectivamente. T́ıpicamente, XMAX é duas vezes a largura da plataforma

e quebra.

- Foi considerada uma superf́ıcie livre .

Os programas do modelo foram gentilmente enviados pelo Dr. Brink.
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Figura 3.5 : Batimetria (Hz - km), Perfis Verticais de densidade potencial observa-
das (σt - Kg/m3) e da Frequência de Brunt-Väisällä N(z)-s−1. De cima para abaixo
5.3, 12.5, 18.5◦S. De esquerda para direita, Abril e Novembro respeitivamente.
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Figura 3.6 : Batimetria suavizada (Hz - Km); Perfis verticais de densidade poten-
cial (σt -Kg/m

3) e da Frequência de Brunt-VäisälläN(z)-s−1. De acima para abaixo
5.3, 12.5, 18.5◦S. De esquerda para direita, Abril e Novembro respeitivamente.
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As saidas do modelo incluiram estruturas das componentes da velocidade, den-

sidade e pressão associados a cada modo de onda; as velocidades de fase (pares de

freqüência e número de onda) das componentes da curva de dispersão; as contri-

buições de u e v à energia cinética, e de ρ e da altura da superf́ıcie do mar à energia

potencial. Com estas contribuições um parâmetro de diagnóstico,

R =
Ecinetica
EPotencial

(3.25)

onde a aproximação ao valor 1 indica que o modo apresenta uma tendência a uma

onda de Kelvin barocĺınica, e para maiores valores (> 10) a uma onda barotrópica

de plataforma.



Caṕıtulo 4

Resultados e Discussão

4.1 Variabilidade de baixa-freqüência na costa oeste

da América do Sul

A variabilidade de baixa-freqüência nas bandas intrasazonal e semianual (peŕıodos

de 20-90 dias e 180 dias, respectivamente) foi examinada usando registros de ńıvel

do mar de estações costeiras ao longo do Peru e Chile. Esses registros diários foram

suficientemente longos para incluir os últimos eventos do El Niño ocorridos na região

(El Niño 1982-83 - um Niño de intensidade forte; El Niño 1987-1988 - um Niño

fraco; El Niño 1991-1992 - um Niño moderado; e El Niño 1997-1998, um El Niño

extraordinário).

Essa variabilidade é examinada fazendo a decomposição das séries temporais

do ńıvel do mar no espaço tempo-freqüência (análise de ondeleta), o qual permite

determinar os modos dominantes e de que forma esses modos variam no tempo.

As séries temporais, o espectro de ondeleta, as séries temporais da variância do

sinal descomposto, para várias bandas da escala intrasazonal e o sinal da oscilação

semianual são mostrados nas Figuras 4.1-4.16.

63
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4.1.1 Espectro da Ondeleta

Séries temporais do ńıvel do mar filtradas para a baixa freqüência (peŕıodos maio-

res que 15 dias) do sinal do ńıvel do mar ao longo da costa exibiram as oscilações

t́ıpicas semianual e anual, mas moduladas fortemente por perturbações da escala

intrasazonal, definida neste trabalho como oscilações com peŕıodos entre 20 e 90

dias (Figuras 4.1-4.8). Isso também foi observado em Camayo & Campos (2006),

com dados diários de ńıvel do mar, onde se removeu só as oscilações associadas à

freqüência de Brunt-Väisällä (peŕıodo de dois dias) e a variabilidade do ciclo anual.

Nossa análise considerou o peŕıodo de 20 dias como limite inferior da escala intra-

sazonal, pois peŕıodos menores a esta escala poderiam ter sido contaminados pelo

”vazamento espectral”devido à análise espectral. Em cada série temporal também

se observou os picos predominantes associados à ocorrência dos eventos El Niño con-

siderados neste estudo. Geralmente, a amplitude desses picos está associada com a

intensidade desses eventos, que pode chegar a ser aproximadamente 30% a mais que

a amplitude normal: a 0◦ chegou a 1.9m e a 23◦S alcançou cerca de 1.1m.

O espectro de potência da ondeleta de cada série temporal do ńıvel do mar é

mostrado nas Figuras 4.1-4.8. As linhas em cor azul indicam as regiões significati-

vas (com um ńıvel de significância de 5%). Para 0◦, o espectro de ondeleta mostrou

um alto poder signicativo aproximadamente entre os 20 e 90 dias, e em torno dos

180 dias, somente para os anos de 1983, 1987, 1991,1992, 1997 e 1998, que foram

exatamente os anos onde ocorreram os El Niños. Isto pode ser o efeito de alguns

modos atuando no sistema oceano-atmosfera e associados com a variabilidade inte-

rannual do Pacifico Tropical. Entre 5◦S e 23◦S também foram observadas oscilações

na escala intrasazonal (peŕıodos de 20-90 dias) para os anos El Niño. Nos traba-

lhos de Hormazabal et al. (2001) e Shaffer et al. (1997) também foram observadas

flutuações com peŕıodos entre 40 e 70 dias, as quais modularam a variabilidade do

ńıvel do mar ao longo de toda a costa, desde os 5◦S até os 33◦S, durante o evento El

Niño 1991-1992. Estas fluctuações foram associdadcom ondas livres aprisionadas. e
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associadas com ondas livres aprisionadas na costa que viajaram em direção ao polo.

Colas et al. (2008) também observaram oscilações do ńıvel do mar com peŕıodos

entre 50-70 dias para a região entre os 7◦S e 13◦S durante o El Niño 1997-1998,

as quais foram consistentes com o primeiro modo barocĺınico da onda de Kelvin

costeira. Para este evento também foi observado um pico energético com 40 dias de

peŕıodo o qual poderia ser associado com o força mento do vento local. Os espectros

de ondeleta também mostraram o ciclo semiannual intenso para os anos El Niño, ao

longo de toda a costa. Pizarro et al. (2000) e Colas et al. (2008) observaram sinais

de baixa-freqüência, em torno dos 180 dias, que se propagaram com uma velocidade

de 0.2-0.3 m/s.

4.1.2 Séries Temporais da Variância na Escala Intrasazonal

Para classificar as mudanças intrasazonais, nas Figuras 4.1-4.8 e 4.9-4.16 mostrou-

se as séries temporais da variância da ondeleta para sub-escalas dentro da banda

intrasazonal: 20-90, 20-30, 30-50, 50-70, 70-90 e 180 dias respeitivamente. Para

isto, o poder do espectro da ondeleta de cada série temporal é dividido pela sua

correspondente escala da ondeleta. As séries temporais da energia da densidade de

cada escala são somadas. Esse método é equivalente a usar um filtro de Fourier de

tipo passa-banda, onde a variância é conservada, e a amplitude média das séries

temporais da variância é igual ao total da variância dentro do filtro de passa-banda

Torrence & Webster (1999).

As séries temporais da variância em toda a escala intrasazonal 20-90 dias (Figuras

4.1-4.8) mostrou picos de alta variância significativas (ńıvel de significância de 5%)

associadas geralmente com a ocorrência dos eventos El Niño 1982-83, El Niño 1987-

1988, El Niño 1991-1992 e El Niño 1997-1998. Mas a intensidade destes eventos não

mostra uma direta relação com a amplitude do pico. Aos 0◦S uma alta variância

foi encontrada para o ano Niño 1987 comparada com a variância observada dos

outros anos Niño. Na costa central do Peru (aos 13◦S) e na costa norte de Chile
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Figura 4.1 : (a) Série temporal do ńıvel do mar passa-baixa (submetido a um
filtro de tipo média móvel com uma janela de 15 dias) para 0◦-90◦W usado para a
análise de ondeleta. (b) O espectro de potência da ondeleta local de (a) usando uma
função de ondeleta de tipo Morlet. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias). O
eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência ao vermelho indicaria
um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% para um processo de ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de borda são excluidos. c)
Espectro global para cada escala do espectro de ondeleta (em m2). d) Série temporal
da variância (em m2) do ńıvel do mar para a banda entre 20-90 dias (linha cont́ınua).
Isto foi obtido aplicando um filtro de ondeleta. A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5%.
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Figura 4.2 : (a) Série temporal do ńıvel do mar passa-baixa (submetido a um
filtro de tipo média móvel com uma janela de 15 dias) para 5◦S-81◦W usado para
a análise de ondeleta. (b) O Espectro de potência da ondeleta local de (a) usando
uma função de ondeleta de tipo Morlet. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias). O
eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência ao vermelho indicaria
um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica regiões com um ńıvel
de significância de 0.5% para um processo de ruido vermelho. O contorno cont́ınuo
em preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de borda são excluidos.
(c) Espectro global para cada escala do espectro de ondeleta (em m2). (d) Série
temporal da variância (em m2)do ńıvel do mar para a banda entre 20-90 dias (linha
cont́ınua). Isto foi obtido aplicando um filtro de ondeleta. A linha tracejada mostra
o ńıvel de significância de 0.5 %.
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Figura 4.3 : a) Série temporal do ńıvel do mar passa-baixa (submetido a um
filtro de tipo média móvel com uma janela de 15 dias) para 12◦S-77◦W usado para a
análise de ondeleta. b) O Espectro de potência da ondeleta local de (a) usando uma
função de ondeleta de tipo Morlet. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias). O
eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência ao vermelho indicaria
um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% para um processo de ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de borda são excluidos. c)
Espectro global para cada escala do espectro de ondeleta (em m2). d) Série temporal
da variância (em m2)do ńıvel do mar para a banda entre 20-90 dias (linha cont́ınua).
Isto foi obtido aplicando um filtro de ondeleta. A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5%.
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Figura 4.4 : a) Série temporal do ńıvel do mar passa-baixa (submetido a um
filtro de tipo média móvel com uma janela de 15 dias) para 13◦S-76◦W usado para a
análise de ondeleta. b) O Espectro de potência da ondeleta local de (a) usando uma
função de ondeleta de tipo Morlet. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias). O
eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência ao vermelho indicaria
um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% para um processo de ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de borda são excluidos. c)
Espectro global para cada escala do espectro de ondeleta (em m2). d) Série temporal
da variância (em m2)do ńıvel do mar para a banda entre 20-90 dias (linha cont́ınua).
Isto foi obtido aplicando um filtro de ondeleta. A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5 %.
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Figura 4.5 : a) Série temporal do ńıvel do mar passa-baixa (submetido a um
filtro de tipo média móvel com uma janela de 15 dias) para 15◦S-75◦W usado para a
análise de ondeleta. b) O Espectro de potência da ondeleta local de (a) usando uma
função de ondeleta de tipo Morlet. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias). O
eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência ao vermelho indicaria
um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% para um processo de ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de borda são excluidos. c)
Espectro global para cada escala do espectro de ondeleta (em m2). d) Série temporal
da variância (em m2)do ńıvel do mar para a banda entre 20-90 dias (linha cont́ınua).
Isto foi obtido aplicando um filtro de ondeleta. A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5%.
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Figura 4.6 : a) Série temporal do ńıvel do mar passa-baixa (submetido a um
filtro de tipo média móvel com uma janela de 15 dias) para 17◦S-72◦W usado para a
análise de ondeleta. b) O Espectro de potência da ondeleta local de (a) usando uma
função de ondeleta de tipo Morlet. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias). O
eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência ao vermelho indicaria
um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% para um processo de ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de borda são excluidos. c)
Espectro global para cada escala do espectro de ondeleta (em m2). d) Série temporal
da variância (em m2)do ńıvel do mar para a banda entre 20-90 dias (linha cont́ınua).
Isto foi obtido aplicando um filtro de ondeleta. A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5%.
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Figura 4.7 : a) Série temporal do ńıvel do mar passa-baixa (submetido a um
filtro de tipo média móvel com uma janela de 15 dias) para 18◦S-70◦W usado para a
análise de ondeleta. b) O Espectro de potência da ondeleta local de (a) usando uma
função de ondeleta de tipo Morlet. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias). O
eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência ao vermelho indicaria
um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% para um processo de ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de borda são excluidos. c)
Espectro global para cada escala do espectro de ondeleta (em m2). d) Série temporal
da variância (em m2)do ńıvel do mar para a banda entre 20-90 dias (linha cont́ınua).
Isto foi obtido aplicando um filtro de ondeleta. A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5%.
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Figura 4.8 : a) Série temporal do ńıvel do mar passa-baixa (submetido a um
filtro de tipo média móvel com uma janela de 15 dias) para 23◦S-70◦W usado para a
análise de ondeleta. b) O Espectro de potência da ondeleta local de (a) usando uma
função de ondeleta de tipo Morlet. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias). O
eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência ao vermelho indicaria
um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% para um processo de ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de borda são excluidos. c)
Espectro global para cada escala do espectro de ondeleta (em m2). d) Série temporal
da variância (em m2)do ńıvel do mar para a banda entre 20-90 dias (linha cont́ınua).
Isto foi obtido aplicando um filtro de ondeleta. A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5%.
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(18◦S-23◦S) a oscilação de 20-90 dias é importante no ano El Niño 1992. Por outra

parte, observou-se ind́ıcios de uma importante modulação de oscilações nesta escala

para o ano 1993 e 1995, que poderiam provávelmente estar relacionados com o Niño

Estendido (1990-1994) e a ocorrência de La Niña, respectivamente.

Outro assunto importante que se ressaltou da informação extraida destas séries

de variância foi a ocorrência do El Niño 1997-1998 como um dos picos de alta va-

riabilidade em abril e novembro de 1997. No trabalho de Chavez et al. (2002) se

observou um incremento do ńıvel do mar ao longo das costas de Equador, Peru e

Norte de Chile a partir de abril de 1997 até maio de 1998, ocorrendo um máximo no

final de 1997. Ulloa et al. (2001) observaram um marcado afundamento da termo-

clina e oxiclina e outras mudanças drásticas nas condições oceanográficas em 23◦S

para os finais de abril e novembro e ińıcios de dezembro de 1997 devido à chegada de

perturbações associadas com El Niño 1997-1998 na região . Essas perturbuções esti-

veram relacionadas com pacotes de ondas de Kelvin equatoriais que se propagaram

em direção ao leste e incidiram logo na costa oeste de América do Sul, aumentando

o ńıvel do mar e afundando a termoclina da região .

O desdobramento do sinal contido na escala intrasazonal é mostrado nas séries

temporais da variância de diferentes sub-faixas da escala intrasazonal (Figuras 4.9-

4.16). Também é extraida a variância associada ao ciclo semiannual. Em primeira

instância é de se é ressaltar a ocorrência dos picos de alta variabilidade ocorrendo em

várias sub-escalas e definindo a presença e a intensidade dos eventos El Niño. Para

o el Niño 1987-1988 (classificado como Niño moderado), os picos da alta variância

ocorrem na banda entre 30 e 90 dias, entre 0◦ e pelos menos até 12◦S, pois aos 18◦S foi

observada uma baixa variância comparada com a variância de outros anos El Niño.

Para El Niño 1991-1992 (classificado como Niño moderado), uma alta variância

ocorreu na banda de 20-70 dias, mas não só ao norte dos 12◦S, mas também ao sul,

chegando até pelo menos aos 23◦S. El Niño 1982-1983 (Niño de intensidade Forte)

e El Niño 1997-1998 (Niño de intensidade extraordinária) mostraram ao longo da

costa (entre os 0◦ e os 18◦S, e entre o 0◦ 23◦s, respectivamente) a ocorrência de fortes
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sinais entre os 20 e 90 dias, assim como também na escala semiannual (180 dias).

As amplitudes dos picos de El Niño 1997-1998 foram geralmente mais intensos que

os de El Niño 1982-1983.

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
0

2

4
x 10

−4

V
ar

ia
nz

a 
(m

2 )

NM/0S−90W

a) 20−30 dias

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
0

0.5

1
x 10

−3

V
ar

ia
nz

a 
(m

2 ) b)30−50 dias

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
0

0.5

1
x 10

−3

V
ar

ia
nz

a 
(m

2 ) c)50−70 dias

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
0

1

2
x 10

−3

V
ar

ia
nz

a 
(m

2 ) d)70−90 dias

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
0

1

2

3
x 10

−3

Anos

V
ar

ia
nz

a 
(m

2 ) e)180 dias

Figura 4.9 : Séries temporais da variância da ondeleta (em m2) do ńıvel do mar em
0◦-90◦W para as bandas entre 20-90, 20-30, 30-50, 50-70, 70-90 e 180 dias (de acima
para abaixo, respectivamente). A linha tracejada mostra o ńıvel de significância de
0.5 %.

4.2 Variabilidade intrasazonal durante El Niño 1997-

1998

Enfield & Allen (1980) pesquisaram a coerência do ńıvel do mar em grande escala ao

longo da costa oeste das Américas e encontraram uma variabilidade interannual (na
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Figura 4.10 : Séries temporais da variância da ondeleta (emm2) do ńıvel do mar em
5◦S-81◦W para as bandas entre 20-90, 20-30, 30-50, 50-70, 70-90 e 180 dias (de acima
para abaixo, respectivamente). A linha tracejada mostra o ńıvel de significância de
0.5 %.

escala de 2-5 anos) propagando-se em direção ao polo, desde as regiões equatoriais,

com velocidade de fase de 60-100 km/dia e coerente até 10 mil quilômetros ao

longo da costa. Essas perturbações interannuais de elevação da ńıvel do mar foram

associados com o El Niño e a Oscilação do Sul (Quinn (1974)). Nos estudos de

Smith (1978) e Brink (1982a) foi observado nos dados de ńıvel do mar, correntes e

temperatura da costa de Peru a presença de oscilações forçadas remotamente para

a escala de 4-20 dias e 10 dias, respeitivamente. Para o evento El Niño 1991-1992

foram encontrados na costa de Chile, flutuações com peŕıodos de 5, 10 e 40-70 dias,

que também mostraram um forçamento remoto devido as ondas aprisionadas no

Equador (Shaffer et al. (1997)). Para o el Niño 1997-1998 foi observado sinais de
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Figura 4.11 : Séries temporais da variância da ondeleta (em m2) do ńıvel do
mar em 12◦S-77◦W para as bandas entre 20-90, 20-30, 30-50, 50-70, 70-90 e 180
dias (de acima para abaixo, respectivamente). A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5 %.

passagem de ondas aprisionadas na costa aos 12◦S e aos 23◦S forçadas por ondas de

Kelvin equatoriais (Ulloa et al. (2001)). Entre os 7◦S e 13◦S foi observado a presença

de perturbações de 50-70 dias associadas com o primeiro modo barocĺınico da onda

de Kelvin (Colas et al. (2008)). Por outro lado, não só foi observado oscilações de

origem remota, pois (Colas et al. (2008) também observaram sinais com peŕıodos de

40 dias provavelmente associados com a variabilidade do vento local.Halpern (2002)

observou ventos favoráveis para um intenso transporte de Ekman entre os meses de

maio e agosto do ano Niño 1997 em 15◦S, o que poderia ter causado o afundamento

da termoclina costeira durante el Niño (isto é só uma hipótese).
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Figura 4.12 : Séries temporais da variância da ondeleta (em m2) do ńıvel do
mar em 13◦S-76◦W para as bandas entre 20-90, 20-30, 30-50, 50-70, 70-90 e 180
dias (de acima para abaixo, respectivamente). A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5 %.

As considerações acima motivam a perguntar se durante o El Niño 1997-1998

poderia estar ocorrendo ou não uma superposição dos sinais de origem remota e

local? Qual deles poderia estar influindo predominantemente no sinal observado ao

longo da costa? Essas relações vão ser o foco de estudo desta seção .

4.2.1 Picos Energéticos do Sinal Intrasazonal

A variabilidade intrasazonal do ńıvel do mar foi examinada mediante a decom-

posição da série temporal no espaço do tempo-freqüência. O espectro de ondeleta
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Figura 4.13 : Séries temporais da variância da ondeleta (em m2) do ńıvel do
mar em 15◦S-75◦W para as bandas entre 20-90, 20-30, 30-50, 50-70, 70-90 e 180
dias (de acima para abaixo, respectivamente). A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5 %.

foi construido para cada uma das estações distribuidas ao longo da costa entre 0◦ e

23◦S. As série s diárias foram submetidas a um filtro Lanczos de tipo passa-banda

com freqüências de corte entre 1/90 e 1/20 dias−1; desta maneira a componente

intrasazonal é colocada em evidência.

O espectros de ondeleta (Figuras 4.17-4.22) mostraram dois picos enérgeticos

predominantes na banda entre 25-60 dias durante o El Niño 1997-1998 entre 0◦ e

23◦S, com exceção em 15◦S, onde se observa um acoplamento dos dois picos. Entre

fevereiro e junho de 1997 ocorreu o primero pico distribuido na banda entre 25-

45 dias. O segundo pico ocorre entre o último trimestre de 1997 e fevereiro de
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Figura 4.14 : Séries temporais da variância da ondeleta (em m2) do ńıvel do
mar em 17◦S-72◦W para as bandas entre 20-90, 20-30, 30-50, 50-70, 70-90 e 180
dias (de acima para abaixo, respectivamente). A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5 %.

1998 na banda entre 25-55 dias. Um sinal muito peculiar é observado a partir do

último trimestre de 1996 e o primeiro trimeste de 1997 ao longo de quase toda a

costa. Esse sinal se distribui aproximadamente nas escalas entre 40-90 dias e è mais

evidente na região da costa norte e central do Peru (com exceção aos 15◦). Essas

oscilações significativas podem ser uma clara imagem de diferentes fases do El Niño

1997-1998. Wang & Weisberg (200) consideraram a evolução desse Niño em seis

fases: antecedência (agosto 1996 - outubro 1996); o ińıcio (novembro 1996 - janeiro

1997); desenvolvimento (março 1997 - maio 1997); transição (julho 1997 - setembro

1997); maturidade (novembro 1997 - janeiro 1998); e decaimento (fevereiro 1998

- abril 1998). Colas et al. (2008) consideraram o primeiro pico do El Niño, entre
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Figura 4.15 : Séries temporais da variância da ondeleta (em m2) do ńıvel do
mar em 18◦S-70◦W para as bandas entre 20-90, 20-30, 30-50, 50-70, 70-90 e 180
dias (de acima para abaixo, respectivamente). A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5 %.

maio e junho de 1997, e o segundo, entre novembro e dezembro de 1998. Seguindo

a classificação das fases de Wang & Weisberg (200), o sinal que ocorre entre o

último trimestre de 1997 e fevereiro de 1998 poderia estar associado com as fases

da antecedência e o ińıcio de El Niño. Os dois picos significativos observados no

espectro mostram uma clara relação com as fases de desenvolvimento e maturidade

do El Niño, respectivamente. Essas oscilações também ocorrem no peŕıodo dos dois

picos de El Niño classificados por Colas et al. (2008). Uma oscilação em torno dos

70 dias também é observada no espectro e apresenta-se em toda a costa, com o sinal

debilitado na costa central e sul de Peru (entre 12◦S e 17◦).
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Figura 4.16 : Séries temporais da variância da ondeleta (em m2) do ńıvel do
mar em 23◦S-70◦W para as bandas entre 20-90, 20-30, 30-50, 50-70, 70-90 e 180
dias (de acima para abaixo, respectivamente). A linha tracejada mostra o ńıvel de
significância de 0.5 %.

Por outro lado, os dois picos enérgeticos indicaram uma interessante propagação

com direção ao polo entre o Equador e os 23◦S. Entender o porquê desses sinais se

propagarem com direção ao sul, entender quais poderiam ser as fontes de variabili-

dade desses sinais é a motivação para a análise de espectros cruzados e de coerência

da ondeleta, com a finalidade de avaliar as forçantes remotas e/ou locais.
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Figura 4.17 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar (NM) submetidas a um filtro Lanczos de tipo passa-banda com freqüências
de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 0◦-90◦W e 5◦S-81◦W. Espectro de potência
da ondeleta para o ńıvel do mar em 0◦S-90◦W e 5◦S-81◦W. O eixo y é a escala da
ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência
ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica
regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de ruido vermelho.
O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de
borda são excluidos.
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Figura 4.18 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar submetidas a um filtro Lanczos de tipo passa-banda com freqüências de
corte entre 1/90 e 1/5dias−1 para 5◦S-81◦W e 12◦S-77◦W. Espectro de potência da
ondeleta para o ńıvel do mar em 5◦S-81◦W e 12◦S-77◦W. O eixo y é a escala da
ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência
ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica
regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de ruido vermelho.
O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de
borda são excluidos.
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−2

0

2

(m
)

NM   − 12S77W

−5

0

5

(m
)

NM   − 13S76W

P
er

io
do

 (
di

as
)

TO − NM : 12S77W

 32

 64

128

256

−20 −15 −10 −5 0  5  

P
er

io
do

 (
di

as
)

TO − NM : 13S76W

1996.5 1997 1997.5 1998 1998.5

 32

 64

128

256

Figura 4.19 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar submetidas a um filtro Lanczos de tipo passa-banda com freqüências de
corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 12◦S-77◦W e 13◦S-76◦W. Espectro de potência
da ondeleta para o ńıvel do mar em 12◦S-77◦W e 13◦S-76◦W. O eixo y é a escala da
ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência
ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica
regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de ruido vermelho.
O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de
borda são excluidos.
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Figura 4.20 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar submetidas a um filtro Lanczos de tipo passa-banda com freqüências de
corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 13◦S-76◦W e 15◦S-75◦W. Espectro de potência
da ondeleta para o ńıvel do mar em 13◦S-76◦W e 15◦S-75◦W. O eixo y é a escala da
ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência
ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica
regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de ruido vermelho.
O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de
borda são excluidos.
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Figura 4.21 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar submetidas a um filtro Lanczos de tipo passa-banda com freqüências de
corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 15◦S-75◦W e 17◦S-72◦W. Espectro de potência
da ondeleta para o ńıvel do mar em 15◦S-75◦W e 17◦S-72◦W. O eixo y é a escala da
ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência
ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica
regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de ruido vermelho.
O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de
borda são excluidos.
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Figura 4.22 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar submetidas a um filtro Lanczos de tipo passa-banda com freqüências de
corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 17◦S-72◦W e 23◦S-70◦W. Espectro de potência
da ondeleta para o ńıvel do mar em 17◦S-72◦W e 23◦S-70◦W. O eixo y é a escala da
ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com tendência
ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul indica
regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de ruido vermelho.
O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI) onde os efeitos de
borda são excluidos.
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4.2.2 Forçante Local

A relação do ńıvel do mar com a componente da TCV paralela à costa foi exami-

nada mediante a decomposição de cada série temporal usando a Transformada de

Ondeleta (Figuras 4.23-4.29). Isso foi feito para cada uma das estações distribuidas

ao longo da costa entre 0◦ e 23◦S.

Os espectros das duas séries temporais passa-banda (escala intrasazonal definida

entre 5-90 dias) apresentaram uma semelhança entre o segundo trimestre de 1997 e

ińıcio de 1998; e principalmente para a costa sul do Peru e norte do Chile. Na região

equatorial, o espectro da componente da TCV paralela à costa exibiu um alto poder

significativo em toda a banda intrasazonal considerada (entre 20-90 dias). Para a

região ao redor de 5◦S, um forte sinal foi detectado na banda de 20-55 dias. Um

padrão interessante é observado ao sul de 5◦S, onde os picos significativos são cada

vez mais próximos aos peŕıodos de ocorrência do primeiro pico do El Niño (entre

20-45 dias). Isto poderia indicar uma posśıvel relação do vento local e o primeiro

pico energético do ńıvel do mar para a região da costa central, sul do Peru e norte

do Chile. Ao norte de 5◦S, a variável atmosférica local poderia estar influenciando

os dois picos energéticos do ńıvel do mar. Para confimar isso foram contruidos os

espectros cruzados e os espectros da coerência (Figuras 4.30-4.36) com as duas séries

temporais e para cada uma das estações distribúıdas ao longo da costa.

O Potência da ondeleta cruzada revela áreas com um alto poder comum para

uma determinada defasagem (que pode ser zero). Junto com a Coerência da ondeleta

que é outra medida útil similar a um coeficiente de correlação localizado no espaço

tempo-freqüência.

Todos os espectros da ondeleta cruzada indicaram uma alta covariância entre as

duas séries temporais, na escala intrasazonal (20-90 dias) e principalpente durante

todo o ano 1997 e o primeiro trimestre de 1998.

Para a análise da coerência da ondeleta só foram considerados os picos signifi-
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Figura 4.23 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar (NM) e a componente da TCV paralela à costa (TAUy), submetidas a um
filtro Lanczos de tipo passa-banda com freqüências de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1

para 0◦-90◦W. Espectro de potência da ondeleta do ńıvel do mar e TCV em 0◦-
90◦W. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O
fundo colorido com tendência ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta
. O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para
um processo de ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de
influência (COI) onde os efeitos de borda são excluidos.
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Figura 4.24 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar e a componente da TCV paralela à costa, submetidas a um filtro Lanczos de
tipo passa-banda com freqüências de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 5◦-81◦W.
Espectro de potência da ondeleta do ńıvel do mar e TCV em 5◦-81◦W. O eixo y é a
escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido com
tendência ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno em azul
indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de ruido
vermelho. O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI) onde os
efeitos de borda são excluidos.
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Figura 4.25 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar e a componente da TCV paralela à costa, submetidas a um filtro Lanczos de
tipo passa-banda com freqüências de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 12◦-77◦W.
Espectro de potência da ondeleta do ńıvel do mar e TCV em 12◦-77◦W. O eixo y é
a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido
com tendência ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno
em azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de
ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI)
onde os efeitos de borda são excluidos.
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Figura 4.26 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar e a componente da TCV paralela à costa, submetidas a um filtro Lanczos de
tipo passa-banda com freqüências de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 13◦-76◦W.
Espectro de potência da ondeleta do ńıvel do mar e TCV em 13◦-76◦W. O eixo y é
a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido
com tendência ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno
em azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de
ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI)
onde os efeitos de borda são excluidos.
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Figura 4.27 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar e a componente da TCV paralela à costa, submetidas a um filtro Lanczos de
tipo passa-banda com freqüências de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 15◦-75◦W.
Espectro de potência da ondeleta do ńıvel do mar e TCV em 15◦-75◦W. O eixo y é
a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido
com tendência ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno
em azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de
ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI)
onde os efeitos de borda são excluidos.
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Figura 4.28 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar e a componente da TCV paralela à costa, submetidas a um filtro Lanczos de
tipo passa-banda com freqüências de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 17◦-72◦W.
Espectro de potência da ondeleta do ńıvel do mar e TCV em 17◦-72◦W. O eixo y é
a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido
com tendência ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno
em azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de
ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI)
onde os efeitos de borda são excluidos.
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Figura 4.29 : (De cima para baixo). Séries temporais dos dados diários do ńıvel
do mar e a componente da TCV paralela à costa, submetidas a um filtro Lanczos de
tipo passa-banda com freqüências de corte entre 1/90 e 1/5 dias−1 para 23◦-70◦W.
Espectro de potência da ondeleta do ńıvel do mar e TCV em 23◦-70◦W. O eixo y é
a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O fundo colorido
com tendência ao vermelho indicaria um alto Potência da ondeleta . O contorno
em azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5 % para um processo de
ruido vermelho. O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI)
onde os efeitos de borda são excluidos.
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Figura 4.30 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) e a componente da TCV paralela à costa (TAUy)
em 0◦-90◦W - os contornos estão em unidades de variância e os vetores indicam a
diferença de fase entre as duas séries, onde um vetor horizontal indicando de esquerda
para direita significa que as duas série s estão em fase; e se o vetor está apontando
para baixo significa que a primeira série leva a segunda série por 90◦). A coerência
da ondeleta e a fase entre o ńıvel do mar e a componente da TCV em 0◦-90◦W -
os contornos são as coerências da ondeleta ao quadrado e os vetores indicam a fase
entre as duas série s. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo
(em anos). O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5%
. O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI).
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Figura 4.31 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) e a componente da TCV paralela à costa (TAUy)
em 5◦S-81◦W - os contornos estão em unidades de variância e os vetores indicam
a diferença de fase entre as duas séries, onde um vetor horizontal indicando de
esquerda para direita significa que as duas série s estão em fase; e se o vetor está
apontando para baixo significa que a primeira série leva a segunda série por 90◦).
A coerência da ondeleta e a fase entre o ńıvel do mar e a componente da TCV em
5◦S-81◦W - os contornos são as coerências da ondeleta ao quadrado e os vetores
indicam a fase entre as duas série s. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias) e o
eixo x é o tempo (em anos). O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência
(COI).
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Figura 4.32 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) e a componente da TCV paralela à costa (TAUy)
em 12◦S-77◦W - os contornos estão em unidades de variância e os vetores indicam
a diferença de fase entre as duas séries, onde um vetor horizontal indicando de
esquerda para direita significa que as duas série s estão em fase; e se o vetor está
apontando para baixo significa que a primeira série leva a segunda série por 90◦).
A coerência da ondeleta e a fase entre o ńıvel do mar e a componente da TCV em
12◦S-77◦W - os contornos são as coerências da ondeleta ao quadrado e os vetores
indicam a fase entre as duas série s. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias) e o
eixo x é o tempo (em anos). O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência
(COI).
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Figura 4.33 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) e a componente da TCV paralela à costa (TAUy)
em 13◦S-76◦W - os contornos estão em unidades de variância e os vetores indicam
a diferença de fase entre as duas séries, onde um vetor horizontal indicando de
esquerda para direita significa que as duas série s estão em fase; e se o vetor está
apontando para baixo significa que a primeira série leva a segunda série por 90◦).
A coerência da ondeleta e a fase entre o ńıvel do mar e a componente da TCV em
13◦S-76◦W - os contornos são as coerências da ondeleta ao quadrado e os vetores
indicam a fase entre as duas série s. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias) e o
eixo x é o tempo (em anos). O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência
(COI).



CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 101
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Figura 4.34 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) e a componente da TCV paralela à costa (TAUy)
em 15◦S-75◦W - os contornos estão em unidades de variância e os vetores indicam
a diferença de fase entre as duas séries, onde um vetor horizontal indicando de
esquerda para direita significa que as duas série s estão em fase; e se o vetor está
apontando para baixo significa que a primeira série leva a segunda série por 90◦).
A coerência da ondeleta e a fase entre o ńıvel do mar e a componente da TCV em
15◦S-75◦W - os contornos são as coerências da ondeleta ao quadrado e os vetores
indicam a fase entre as duas série s. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias) e o
eixo x é o tempo (em anos). O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência
(COI).
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Figura 4.35 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) e a componente da TCV paralela à costa (TAUy)
em 17◦S-72◦W - os contornos estão em unidades de variância e os vetores indicam
a diferença de fase entre as duas séries, onde um vetor horizontal indicando de
esquerda para direita significa que as duas série s estão em fase; e se o vetor está
apontando para baixo significa que a primeira série leva a segunda série por 90◦).
A coerência da ondeleta e a fase entre o ńıvel do mar e a componente da TCV em
17◦S-72◦W - os contornos são as coerências da ondeleta ao quadrado e os vetores
indicam a fase entre as duas série s. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias) e o
eixo x é o tempo (em anos). O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência
(COI).
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Figura 4.36 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) e a componente da TCV paralela à costa (TAUy)
em 23◦S-70◦W - os contornos estão em unidades de variância e os vetores indicam
a diferença de fase entre as duas séries, onde um vetor horizontal indicando de
esquerda para direita significa que as duas série s estão em fase; e se o vetor está
apontando para baixo significa que a primeira série leva a segunda série por 90◦).
A coerência da ondeleta e a fase entre o ńıvel do mar e a componente da TCV em
23◦S-70◦W - os contornos são as coerências da ondeleta ao quadrado e os vetores
indicam a fase entre as duas série s. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias) e o
eixo x é o tempo (em anos). O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de
significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência
(COI).
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cativos que mostraram uma alta correlação (acima de 0.8). Daqui em diante, vento

vai se referir a componente da TCV paralela à costa. O ńıvel do mar e o vento

mostraram uma alta coerência nas escalas entre 20-50 dias, coincidindo com os pi-

cos energéticos observados nos dados do ńıvel do mar. Em 0◦S, a alta coereência

ocorreu durante o segundo pico de El Niño, onde a fase da coerência foi ao redor de

0◦, mostrando que os sinais do ńıvel do mar e o vento estiveram em fase. Porém, só

próximo de 5◦S os sinais mostraram uma baixa coerência durante quase todo o ano

1997 e ińıcio de 1998. Nessa região , uma alta coerência significativa só ocorreu em

uma banda de 25-45 dias em um peŕıodo estreito do tempo (entre a última quinzena

de abril e primeira quinzena de maio de 1997) durante a ocorrência do primeiro pico

do El Niño. Estes sinais ficaram em fase. Ao redor de 12◦S, os picos coerêntes foram

fortemente associados com os dois picos energéticos do ńıvel do mar, assim como

também com a oscilação em torno dos 70 dias. Ao sul dos 13◦S, o vento mostrou

uma alta coerência com o ńıvel do mar durante o primeiro pico de El Niño. Entre

os 13◦S e 17◦S, os sinais estavam em anti-fase. Ao redor de 23◦S, a fase dos sinais

foi de 7 dias.

Em resumo, uma estreita relação entre o sinal do ńıvel do mar e a forçante local

devido ao vento foi observada principalmente durante a ocorrência do primeiro pico

energético do El Niño, na banda de 20-50 dias, ao longo de quase toda a região em

estudo. No equador observou-se uma alta correlação entre o ńıvel do mar e o vento

durante a ocorrência do segundo pico do El Niño. Na latitude de 12◦S observou-se

uma alta coerência entre as duas variáveis durante a ocorrência dos dois picos do El

Niño.

4.2.3 Forçante remota

Nesta seção a Forçante remota é avaliada. Esta forçante é associada à chegada de

pacotes de ondas na fronteira norte. Para isto, foram utilizadas as séries temporais

diárias passa-banda do ńıvel do mar entre as latitudes de 0◦ e 23◦S, e para representar
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o efeito da chegada das ondas equatoriais na costa oeste de América do Sul foram uti-

lizadas a profundidade da isoterma de 20◦C para os 110◦W no Equador. Essas séries

temporais foram usadas para construir os espectros de ondeleta de cada varável, as-

sim como também para os espectros de ondeleta cruzada e da coerência entre pares

de séries temporais do ńıvel do mar ao longo da costa(0◦S110◦W-5◦S81◦W, 5◦S81◦W-

12◦S77◦W, , 13◦S76◦W-15◦S75◦W, 15◦S75◦W-17◦S72◦W e 17◦S72◦W-23◦S70◦W ); e

entre pares de séries temporais da profundidade da isoterma de 20◦C e o ńıvel do mar

de 0◦-100◦W. A análise vai se concentrar na avaliação de um posśıvel forçamento

remoto atuando na variabilidade do ńıvel do mar, na escala intrasazonal, durante a

ocorrência de o El Niño 1997-1998.

Os espectros cruzados da ondeleta de cada par de séries de ńıvel do mar loca-

lizadas contiguamente na costa são mostradas nas Figuras 4.37-4.41. Os espectros

cruzados indicaram uma covariância significativa do sinal do ńıvel do mar ao longo

de toda a costa, durante todo o peŕıodo de ocorrência do El Niño 1997-1998 e para

as principais oscilações associadas a presença deste evento.

Entre as latitudes 0◦ e 5◦S (Figura 4.37)observou-se uma alta correlação dos

sinais do ńıvel do mar com valores acima de 0.9. Esta coerência coincide com os

dois picos energéticos do El Niño (20-40 dias durante o primeiro pico e 30-55 dias

durante a ocorrência do segundo pico). Os mesmos se propagaram com velocidades

de aproximadamente 150 km/dia. A velocidade de propagação de sinais observados

no espectro é calculado considerando-se a fase em unidades de tempo e a distância

entre as duas estações. Previamente à ocorrência do primeiro máximo enérgetico

do ńıvel do mar, nota-se uma transferência de energia não linear das escalas de 40

dias para as escalas de 60-70 dias. Isto é observado nos espectros de ondeleta de

cada série temporal associados com a peculiar oscilação observada entre os 40-90

dias (último trimestre de 1996 e ińıcios de 1997) (Figura 4.17). Além do mais, na

Figura 4.37 fica evidente que esta transferência de energia é entre estações (0◦ e 5◦S).

Após essa transferência, aproximadamente em ińıcios de 1997, as baixas freqüências

(aproximadamente periodicidades de 70 dias) entre estas estações ficam em fase
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Figura 4.37 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) em 0◦-90◦W e em 5◦S-81◦W - os contornos estão em
unidades de variância e os vetores indicam a diferença de fase entre as duas séries,
onde um vetor horizontal indicando de esquerda para direita significa que as duas
série s estão em fase; e se o vetor está apontando para baixo significa que a primeira
série leva a segunda série por 90◦). A coerência da ondeleta e a fase estas duas séries
- os contornos são as coerências da ondeleta ao quadrado e os vetores indicam a fase
entre as duas série s. O eixo y é a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo
(em anos). O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5%
. O contorno cont́ınuo em preto indica o cone de influência (COI).
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Figura 4.38 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) em 5◦S-81◦W e em 12◦S-77◦W - os contornos estão
em unidades de variância e os vetores indicam a diferença de fase entre as duas série
s. A coerência da ondeleta e a fase estas duas séries - os contornos são as coerências
da ondeleta ao quadrado e os vetores indicam a fase entre as duas série s. O eixo
y é a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O contorno em
azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI).
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Figura 4.39 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) em 13◦S-76◦W e em 15◦S-75◦W - os contornos estão
em unidades de variância e os vetores indicam a diferença de fase entre as duas série
s. A coerência da ondeleta e a fase estas duas séries - os contornos são as coerências
da ondeleta ao quadrado e os vetores indicam a fase entre as duas série s. O eixo
y é a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O contorno em
azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI).
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Figura 4.40 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) em 15◦S-75◦W e em 17◦S-72◦W - os contornos estão
em unidades de variância e os vetores indicam a diferença de fase entre as duas série
s. A coerência da ondeleta e a fase estas duas séries - os contornos são as coerências
da ondeleta ao quadrado e os vetores indicam a fase entre as duas série s. O eixo
y é a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O contorno em
azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI).
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Figura 4.41 : (De cima para baixo). Potência da ondeleta cruzada entre a série
temporal do ńıvel do mar (NM) em 17◦S-72◦W e em 23◦S-70◦W - os contornos estão
em unidades de variância e os vetores indicam a diferença de fase entre as duas série
s. A coerência da ondeleta e a fase estas duas séries - os contornos são as coerências
da ondeleta ao quadrado e os vetores indicam a fase entre as duas série s. O eixo
y é a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em anos). O contorno em
azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5% . O contorno cont́ınuo em
preto indica o cone de influência (COI).



CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 111

e mantiveram-se assim durante todo o ano de 1997. Isto potencializa qualquer

efeito linear de picos energéticos subsequentes e precondiciona-se o sistema para

uma fase favorável para o El Niño. Isto pode estar de acordo com os mecanismos de

retroalimentação que atuam em várias escalas que é mencionado em Battisti (1988).

Da mesma forma, entre as latitudes 5◦S e 12◦S (Figura 4.38) foi notável a alta

coerência do sinal que passa entre essas estações, para peridiocidades entre 20 e 60

dias durante a ocorrência dos dois picos do El Niño. As velocidades de fase foram de

aproximadamente 347 km/dia em abril de 1997 (que em décimos de ano corresponde

a 1997.3) e 308 km/dia em novembro de 1997 (que corresponde a 1997.9). Por outro

lado, é de se ressaltar uma alta coerência ao redor de julho de 1996 nas escalas de 25

e 60 dias. A mesma divide-se numa parte propagante (com velocidade aproximada

de 226 km/dia) nas vésperas de julho de 1996, e uma outra em fase. A parte pro-

pagante implica numa transferência de energia. Nota-se também coerências acima

de 0.5 com periodicidades de aproximadamente 70 dias, as quais foram observadas

na região previamente analisada, e foram associadas com um ”background”. Este

comportamento é observado ao longo de toda a costa, sugerindo a atuação de escalas

espaciais maiores na região.

Entre 13◦S e 15◦S (Figura 4.39) também existe uma alta correlação do sinal entre

os 25 e 60 dias durante o primeiro pico de El Niño, o qual se propagou com uma

velocidade de 226 km/dia. No segundo pico a coerência da perturbação ao redor dos

55 dias é menor, contudo, existe uma propagação de aproximadamente 290 km/dia.

A transferência da energia no ińıcio de 1996, entre 40 dias para 60-70 dias, ainda

existe, embora o ”background”, previamente mencionado, seja menos intenso.

Na região entre 15◦S e 17◦S (Figura 4.40). Nota-se a propagação do sinal ao

redor dos 40 dias só durante o segundo pico do El Niño; com uma velocidade de

234 km/dia. Entre 17◦S e 23◦S (Figura 4.41) existe um sinal se propagando-se com

velocidade de 303 km/dia durante ambos os picos do El Niño. Para estas duas

regiões também é observado o “background”.
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Como uma maneira de verificação dos resultados acima obtidos (espectros de

ondeleta) foram construidos diagramas Hovmoller (latitude- tempo) utilizando-se

as séries temporais do ńıvel do mar filtradas na banda 20-90 dias (Figuras 4.42 e

4.43) entre 0◦ e 15◦S. A velocidade média da propagação das oscilações intrasazonais

com direção ao polo foi de 258 km/dia e 236 km/dia para o primeiro e segundo pico

de El Niño, respeitivamente.
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Figura 4.42 : (De cima para baixo) Séries temporais diárias do ńıvel do mar
(cm) das estações costeiras em 0◦, 2◦S, 5◦S submetidas a um filtro tipo Lanczos
passa-banda, onde se usou 1/90 dias−1 e 1/20 dias−1 como as freqüências de corte.
Diagrama Hovmoller latitude-tempo de ńıvel do mar entre 0◦ e 15◦S.

Assim, a variabilidade intrasazonal do ńıvel do mar ao longo da costa oeste da

América do Sul, durante o El Niño 1997-1998, caracterizada mediante técnicas es-

pectrais não globais (transformada de ondeletas), apresentou-se em duas bandas:

uma de 25-45 dias no segundo trimestre de 1997 e outra de 25-55 dias em finais de

1997 e ińıcios de 1998. Enfield (1987) e Shaffer et al. (1997) encontraram oscilações

entre 43-65 dias e 40-70 dias respectivamente para outros casos do El Niño. Os-
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Figura 4.43 : (De cima para baixo) Séries temporais diárias do ńıvel do mar
(cm) das estações costeiras em 12◦, 13◦S, 15◦S submetidas a um filtro tipo Lanczos
passa-banda, onde se usou 1/90 dias−1 e 1/20 dias−1 como as freqüências de corte.
Diagrama Hovmoller latitude-tempo de ńıvel do mar entre 0◦ e 15◦S.

cilações de alta freqüência também foram observadas nos trabalhos de Shaffer et al.

(1997) e Clarke (1983), mas não na banda 25-40 dias. Adicionalmente, no presente

trabalho, foi identificado um sinal com periodicidaes ao redor de 70 dias que atuou

consistentemente ao longo de toda a costa durante tudo o periodo do El Niño (“back-

ground”). Foi evidenciado que este “background”teve ińıcio como um resultado de

interações não-lineares, através de cascata de energia desde as altas freqüências (em

torno dos 40 dias), que precederam aos picos de máxima variabilidade do El Niño.

A variabilidade do ńıvel do mar pode ser entendida como resultado da atuação

de forçantes remotas e locais (Shaffer et al. (1997), Hormazabal et al. (2001), Ulloa

et al. (2001), Romea & Smith (1983), Martinez & Allen (2004b), Martinez & Al-

len (2004a), Colas et al. (2008)). Para o presente estudo, a contribuição do vento
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local aconteceu na banda entre 20-55 dias e 25-45 dias ao norte e sul de 5◦S res-

pectivamente. A forçante local, atuou consistentemente ao longo de toda a costa

durante o primeiro pico do El Niño. Em contraposição , para o segundo pico do

El Niño, a forçante local foi evidente só para duas estações (na região equatorial e

aos 12◦S). Colas et al. (2008) especularam que um pico de 40 dias da variabilidade

do ńıvel do mar esteve associado com o forçamento do vento local durante todo o

peŕıodo de El Niño 1997-1998 e para a região entre os 7◦S e 13◦S. Isto está de acordo

com os resultados aqui obtidos. Ao se avaliar a forçante remota ao longo da costa,

encontrou-se altas coerências de sinais se propagando em direção ao polo entre os

0◦S e 23◦S nos dois picos do El Niño com velocidade de fase e peridiocidades de-

pendendo da latitude e resumidas na Tabela 4.1, as quais poderiam estar associadas

com ondas aprisionadas na costa. Além disto, foi observado uma transfêrencia não

linear desde as periodicidades de ∼ 40 dias para as periodicidades entre 60-70 dias.

Esta transferência precedeu a ocorrência do primeiro pico do El Niño e gerou um

“background”que esteve presente nas periodicidades de 60-70 dias durante todo o

El Niño e atuando de manera consistente em todas as estações ao longo da costa.

Parâmetro Latitude Pico 1 do El Niño Pico 2 do El Niño

Peŕıodo (dias) 0◦-5◦S 20-40 30-55
cf (km/dia) 150 150
Peŕıodo (dias) 5◦S-12◦S 20-60 20-60
cf (km/dia) 347 308
Periodo (dias) 13◦S-15◦S 25-60 ∼ 50
cf (km/dia) 266 290
Periodo (dias) 15◦S-17◦S ∼ 40
cf (km/dia) 234
Periodo (dias) 17◦S-23◦S 30-55 30-55
cf (km/dia) 303 303

Tabela 4.1 : Peŕıodos significativos (dias) e velocidades de fase (km/dia) calculadas
dos espectros cruzados e da coerência das série s temporais do ńıvel do mar de cada
par de estações costeiras.

Clarke (1983), Shaffer et al. (1997) evidenciaram que o forçamento remoto da va-

riabilidade do ńıvel do mar observada na costa do Peru e norte do Chile é associada

com a incidência de ondas Equatoriais na costa oeste da América do Sul e a sub-
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seqüente geração de ondas aprisionadas na costa que se propagaram em direção ao

polo. Um ponto importante para trabalhar com os forçamentos remotos é a correta

determinação da latitude onde as ondas estão chegando. Foram feitos vários testes

utilizando-se ondeletas cruzadas entre isoterma de 20◦C no oceano aberto (na região

equatorial) e ńıvel médio do mar de estações ao longo da costa. Foi encontrado a

existência de um sinal chegando na costa, na latitude zero (Figura 4.44). Estimati-

vas da velocidade de propagação desse sinal foram de 330 = 20◦ ∗ 110(km/◦)/(60◦ ∗
40(dias)/360◦) Km/dia e 390 = 20◦ ∗ 110(km)/(45◦ ∗ 45(dias)/360◦) km/dia para o

primeiro e segundo pico do El Niño respectivamente. Esses valores sugerem ondas

de Kelvin rápidas (velocidades t́ıpicas entre 172-350 km/dia,conforme Meyers et al.

(1998) e referências nele contidas. No entanto, esses autores sugerem que estimativas

de

4.2.4 Ondas Costeiras e El Niño 1997-1998

As análises anteriores indicaram que o forçãmento remoto foi uma parte impor-

tante da varibilidade intrasazonal do ńıvel do mar durante os dois picos máximos

do El Niño 1997-1998. Este forçamento remoto estaria associado à presença de

perturbações propagando em direção ao polo como ondas aprisionadas na costa.

Wang & Mooers (1976), Huthnance (1978) e Brink (1982d) compararam as ob-

servações com a teoria de ondas aprisionadas na costa mediante a aplicação de

modelos que incluiam a estratificação e a topografia do fundo real. Como uma pri-

meira aproximação, esses dois elementos da situação são separadamente associados

com ondas da plataforma continental e ondas de Kelvin internas aprisionadas numa

parede costeira (Huthnance (1978)). Smith (1978) comparou sinais observados com

as propriedades teóricas dessas ondas fazendo uso de modelos simples que descrevem

ambas soluções em separado. Com base nisto, se compararam os resultados obti-

dos dos espectros de ondeletas, e os obtidos com os modelos simples que descrevem

as propriedades teóricas das ondas de plataforma continental e as ondas de Kelvin
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Figura 4.44 : Potência da ondeleta cruzada entre a série temporal da isoterma de
20◦C em 0◦S-110◦W e o ńıvel do mar (NM) em 0◦S-90◦W. Os contornos estão em
unidades de variância e os vetores indicam a diferença de fase entre as duas Séries.
A coerência da ondeleta e a fase estas duas séries - os contornos são as coerências
da ondeleta ao quadrado e os vetores indicam a fase entre as duas Séries. O eixo
y corresponde a escala da ondeleta (em dias) e o eixo x é o tempo (em décimos de
ano). O contorno em azul indica regiões com um ńıvel de significância de 0.5

costeiras.

Ondas da Plataforma Continental

Na Seção 3.7.1 foi descrita a teoria de um modelo de ondas de plataforma conti-

nental, resolvida para um oceano sem estratificação e uma batimetria ajustada a

uma função exponencial. Os dados da batimetria nas latitudes 5◦S, 12◦S e 18◦S

foram ajustadas a uma curva exponencial, cujos parâmetros de ajuste se usou para
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calcular as velocidades de fases destas ondas. Para isto, foi utilizada a relação de

dispersão das ondas de plataforma continental mostrada na Equação 2.17. Esses

cálculos foram obtidos para cada latitude, considerando por um lado, a batimetria

e a largura da plataforma continental observadas para cada seção perpendicular à

costa, e por outro lado, fixando a largura da plataforma com o valor médio da região

compreendida entre 12◦S e 18◦S (125 km). Os resultados do cálculo da velocidade

de fase para cada modo da onda e latitude são resumidos na Tabela 4.2.

L fixo L variável
cf (Km/dia)

n=1 n=2 n=3 n=1 n=2 n=3
5.3◦S b=2.19/L -62.8 -20.5 -8.9 -34.1 -11.6 -65.3
12.5◦S b=2.23/L -144.4 -49.1 -21.6 -199.7 -72.7 -29.1
18.5◦S b=2.06/L -214.7 -67.5 -29.3 -136.9 -43.9 -268.8

Tabela 4.2 : Velocidades de fase teóricas, cf (km/dia), das ondas de plataforma
continental,utilizando um ajuste exponencial da topografia. Dois casos são apresen-
tados “L”fixo, em que, se utilizou uma largura da plataforma constante e igual à
media entre as larguras de −12.5◦S-18.5◦S (Brink (1982c)) e “L”vaŕıavel em que a
largura da plataforma observada foi utilizada.

Quando se usa um valor constante da largura da plataforma continental estendido

para toda a região, permite-se verificar que as velocidades de fase calculadas para os

dois primeiros modos da onda nas diferentes latitudes foram próximos aos valores

estimados por Brink (1982d), as quais estiveram entre 70 km/dia e 170 km/dia, para

a região entre 5◦S e 18◦S.

As velocidades de fase mudaram sua magnitude em até 70 km/dia para o pri-

meiro modo da onda, isto quando foi considerado o valor observado da largura da

plataforma continental de cada latitude. As velocidades de fase do segundo modo

da onda não mudaram considerávelmente. As velocidades de fase dos dois primeiros

modos da onda e das perturbações observadas nos espectros de ondeletas do ńıvel do

mar (entre 150-347 km/dia para o primeiro pico de El Niño e entre 150-308 km/dia

para o segundo pico), diferiram consideravelmente. A inclusão da estratificaçã no

modelo incrementaria a velocidade de fase, mas não por um factor de 2 (Smith
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(1978)).

Esses resultados sugerem que as perturbações dominantes do ńıvel do mar não

representam ondas de plataforma continental com batimetria variando exponencial-

mente.

Ondas de Kelvin Barocĺınicas

As velocidades de fase das oscilações do ńıvel do mar durante a ocorrência dos picos

de El Niño apresentaram valores entre 266 km/dia e 347 km/dia, para a região com-

preendida entre 5◦S e 23◦S. Estas velocidades e as obtidas para as ondas barótropicas

da plataforma continental sugerem a presença de ondas internas aprisionadas ao

longo da costa. Isto foi comparado com as velocidades de fase obtidas a partir de

um modelo simples para uma onda de Kelvin interna.

A equação da velocidade de fase de uma onda de Kelvin interna para um oceano

de duas camadas e profundidade constante foi descrito na seção 3.7.2. Os perf́ıs

verticais de densidade de seções perpendiculares à costa em 5◦S, 12◦S e 18◦S (Figura

3.5) foram usados para obter as densidades e as profundidades das duas camadas

do oceano. As velocidades de fase são calculadas para cada seção, e para os meses

de abril e novembro de 1997 (Tabela 4.3).

Em condições de estratificação observada, as velocidades de fase da onda de Kel-

vin interna, calculadas para os meses de abril e novembro de 1997, foram pobremente

associados com as velocidades das observações para toda a região de estudo.

Enfield & Allen (1983) mencionam que a relativa importância dos efeitos da

estratificação e a topografia do fundo na dinâmica de ondas livres é controlada pelas

magnitudes relativas da largura da plataforma e talude continental ∇x, e o raio de

deformação de Rossby interno (Rd). Para latitudes suficientemente baixas, o ∇x

é pequeno comparado com o Rd, assim a estratificação domina e as propriedades
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Estratificação Observada
Abr Nov Abr Nov Abr Nov

H1 400 307 327 307 327 327
H2 4000 4000 4000 4000 4000 4000
ρ1 25 25.5 25.2 25.8 25.7 25.9
ρ2 27.5 27.5 27.0 27.0 27.0 27.0
Lat 5.3◦S 5.3◦S 12.5◦S 12.5◦S 18.5◦S 18.5◦S
Rd(km) 218.6 173.1 72.2 57.2 41.8 38.5
cf (km/dia) 254.4 201.5 196.9 156.1 167.3 153.9
L(km) 70 70 170 170 80 80

Tabela 4.3 : Velocidades de fase cf (km/dia) e Raio de deformação de Rossby
interno (km) para os dois picos do El Niño 1997-1998 calculados com um modelo de
duas camadas com estratificação observada

de onda que se asemelham a uma onda de Kelvin interna. No caso contrário, para

latitudes altas o control topográfico é relativamente importante e a onda apresenta

propriedades semelhantes a uma onda de plataforma continental barotrópica.

Os raios de deformação de Rossby internos, calculados a partir da velocidade de

fase da onda de Kelvin interna e o parâmetro de Coriolis, foram comparados com

as larguras da plataforma em 5◦S, 12◦S e 18◦S, para os meses de abril e novembro

de 1997 (Tabela 4.3).

Da Tabela 4.3 se pode observar que o raio de deformação de Rossby é maior

que a largura da plataforma entre 5◦S e 18◦S durante os dos picos de El Niño, com

excecão para os 18◦ em novembro de 1997. Considerando só este parâmetro que

mede os efeitos da estratificação e a topografia de fundo, pode-se ressaltar que as

perturbações que se propagaram ao longo da costa teriam sido aproximadas com o

primeiro modo interno das ondas de Kelvin durante o primeiro pico do El Niño. As

perturbações que se propagaram em novembro de 1997, teriam sido associadas com

o primeiro modo interno da ondas de Kelvin, na costa norte e central do Peru, para

logo mudar as suas propriedades para um modo semelhante às ondas de plataforma

continental.
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Ondas h́ıbridas aprissionadas na costa

As ondas de plataforma continental e ondas de kelvin internas foram desenvolvidas

a a partir de dois modelos simples e diferentes: Um oceano estratificado com fondo

plano para uma onda de kelvin baroclinica, e um oceano homogêneo com fondo in-

clinado (ou variando exponencialmente) para uma onda de plataforma barotrópica.

Mas estos modos podem estar superpostos ou coexistindo num mesmo sistema hi-

drodinâmico costeiro, e além disso eles se modificam quando atúam num modelo

que inclui tanto a estratificação com o fundo variável Wang & Mooers (1976). As-

sim, com o intuito de introduzir condições mais reaĺısticas do sistema no cálculo das

propriedades das ondas aprisionadas na costa, usou-se o modelo de Brink e Chap-

man (Brink & Chapman (1987)) que considera topografia de fundo e estratificação

arbitrárias.

O modelo foi rodado com condições de estratificação suavizadas para os meses

de abril e novembro de 1997 (Figura 3.6), e batimetria das seções em 5◦S, 12◦S e

18◦S de latitude. Uma grade de 55 pontos na horizontal e 50 pontos na vertical

foi usada. Se considerou uma superf́ıcie livre. O método de iteração ressonante é

aplicado para a búsqueda das freqüências. Varios testes foram feitos para se ter

seguranç da estabilidade das soluções.

Lat
Abr 1997 Nov 1997

velocidade cf (km/dia) velocidade cf (km/dia)
n=1 n=2 n=1 n=2

5.3◦S 230 74 200 66
197 63 171 56

12.5◦S 302 148 297 133
110 54 108 48

18.5◦S 260 139 260 122
65 34 65 30

Tabela 4.4 : Velocidade de Fase cf em km/dia (valor superior) e Raio de deformação
de Rossby interno em km (valor inferior), modos n=1,2 obtidas com o modelo de
Brink e Chapman (Brink & Chapman (1987)) utilizando estratificação real suavizada

As sáıdas do modelo incluiram as estruturas das perturbações da pressão (Figuras
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Figura 4.45 : Estrutura da perturbação da pressão (P) durante o primeiro pico do
El Niño (Abril). Coluna da esquerda: modo n=1; Coluna direita: modo n=2. De
cima para abaixo as latitudes são 5.3◦S, 12.5◦S, 18.5◦S. Estes modos foram obtidos
com o modelo de Brink. As unidades são arbitrárias



CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 122
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Figura 4.46 : Estrutura da perturbação da pressão (P) durante o segundo pico do
El Niño (Novembro). Coluna da esquerda: modo n=1; Coluna direita: modo n=2.
De cima para abaixo as latitudes são 5.3◦S, 12.5◦S, 18.5◦S. Estes modos foram
obtidos com o modelo de Brink. As unidades são arbitrárias



CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 123

4.45 e 4.46), velocidades de fases (Tabela 4.4) e as freqüências para cada número de

onda e para os dois primeiros modos incidentes. O número do modo é definido pelo

número de zeros que a pressão atravessa na fronteira (Brink & Chapman (1987)).

Os diagramas de dispersão para os dois primeiros modos das ondas aprisionadas

na costa durante a ocorrência dos picos máximos do El Niño são mostrados na

Figura 4.47). Estes diagramas mostram que para o primeiro modo, as ondas longas

(l <= 0.4 ∗ 10 − −7cm−1) são quase não dispersivas. Já o segundo o modo, se

apresenta como não dispersivo para todos os números de onda.

Abril 1997 Novembro 1997
Velocidade Peŕıodo Velocidade Peŕıodo
(Km/dia) (dias) (Km/dia) (dias)

0-5.3◦S 150 20-40 150 30-55
5.3-12.5◦S 347 20-60 308 20-60
13-15◦S 266 25-60 290 ∼ 55
15-17◦S 234 ∼ 40
17-23◦S 303 30-55 303 30-55

Tabela 4.5 : Velocidades de fase e Peŕıodos obtidos a partir dos espectros de
ondeleta cruzada e da coerência entre as series temporais do nivel do mar das duas
estações

A relação entre a teoria de ondas aprisionadas na costa com as observações fo-

ram estudadas durante o peŕıodo de cada pico do El Niño 1997-1998. Uma primeira

comparação entre a teoria e a observação é feita para as velocidades de fase de ondas

longas. Desta comparação (veja as Tabelas 4.4 e 4.5) sugereriu-se que o primeiro

modo das ondas h́ıbridas dominou a propagação da variabilidade, na região compre-

endida entre 5◦S e 18◦S, durante os dois picos do El Niño. . Por outro lado, durante

abril de 1997 (Figura 4.45), a estrutura da pressão para o primeiro modo, na latitude

de 5◦S, mostra as isopletas (isolinhas associadas à pressão) inclinadas consideravel-

mente para fora, consistente com a presença de uma dinâmica barocĺınica. Assim, o

primeiro modo das ondas h́ıbridas (dominante) possuiria estrutura similar à de uma

onda de Kelvin interna, mas com velocidades de fase maiores. Estas associações são

também corroboradas nos estudos de Brink (1982d) e Shaffer et al. (1997)
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O segundo modo da onda também é associado com uma estrutura semelhante a

uma onda de Kelvin.

Aos 12◦S, a estructura do primeiro modo mostra as isopletas quase verticais sob a

plataforma e ligeramente inclinadas mar a fora sob o talude continental. Isto ind́ıca

que é uma estrutura mista do tipo Barotrópica-Baroclinica. Segundo Shaffer et al.

(1997) isto pode refletir a importância tanto da estratificação como da topograf́ıa

na dinâmica das ondas aprisionadas na costa nesta latitude.

O segundo modo também mostra o mesmo comportamento misto barotrópico-

baroclinico. Em 18◦S, a estrutura também foi mista.

Durante novembro de 1997 (Figura 4.46), a estrutura da pressão para o pri-

meiro modo foi também semelhante a uma onda de Kelvin interna, e a uma onda

de plataforma continental, para as regiões em torno dos 5◦S e ao sul dos 12◦S, res-

peitivamente. As estruturas correspondentes ao segundo modo, também mostraram

um comportamento barocĺınico em 5◦S e um barotrópico ao sul de 12◦S.

Por outro lado, se comparou o raio de deformação de Rossby (Rd = c1
f
, onde c1 é

a velocidade de fase do primeiro modo das ondas hibridas) (Tabela 4.4) com a largura

da plataforma e talude continental (Tabela 4.3) para avaliar os efeitos relativos da

estratificação e a topografia do fundo. Aos 5◦S e , o raio de deformação de Rossby

é maior a largura da plataforma, indicando uma estructura barocĺınica para os dois

picos do El Niño. Ao sul dos 12◦S, o efeito da topografia é mais importante na

dinâmica da onda, sugerindo uma estructura semelhante a uma onda de plataforma

continental.

Os resultados do modelo de Brink sugere que as perturbações com periodos

entre 25 e 60 dias, forçadas remotamente e propagándose, na região entre os 5◦S e

18◦S, com velocidades de fase entre 266-347 km/dia, apresentaram caracteristicas do

primeiro modo das ondas hibridas costeiras. Para a região dos 5◦S, este modo esteve

associado com o primeiro modo de uma onda de kelvin interna. Ao sul dos 12◦S, este
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modo mostrou uma forte estructura barotrópica sob a plataforma continental, e uma

estrutura barocĺınica para fora desta àrea. Istos resultados foram semelhantes para

as ondas que se observaram no segundo pico de El Niño. Estas ondas apresentaram

periodos entre 30-55 dias e velocidades de propagação entre 234-308 km/dia.
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Figura 4.47 : Diagrama de dispersão das ondas aprisionadas na costa para os
modos n=1 e n=2. De cima para abaixo as latitudes são 5.3, 12.5 e 18.5◦S. Estes
modos foram obtidos com o modelo de Brink.



Caṕıtulo 5

Conclusões

Neste trabalho foi pesquisada a componente intrasazonal, um dos modos fortemente

relacionados com a variabilidade interannual do El Niño observada na região do

Paćıfico Sul-Oriental. A primeira parte do estudo concentrou-se na caracterização

da variabilidade contida nos dados de ńıvel do mar ao longo da costa do Peru e

norte de Chile. Concluiu-se que essa resposta é, em parte, o resultado da atuação

de forçantes remotas e locais, associadas com ondas equatoriais incidindo na Costa

Oeste da América do Sul e com o efeito do vento, respectivamente. Este resultado foi

baseado na análise de dados do El Niño 1997-1998. A comparação desses modos de

variabilidade observacionais com modos dinâmicos foi feita através da utilização de

vários modelos teóricos simplificados, descrevendo a dinâmica de ondas aprisionadas.

Os resultados permitiram as seguintes conclusões:

• A análise da ondeleta do ńıvel do mar revelou um alto poder signicativo apro-

ximadamente entre os 20 e 90 dias e em torno dos 180 dias, para os anos de

1983, 1987, 1991,1992, 1997 e 1998, que foram anos de ocorrência El Niños.

Isto sugere o efeito de alguns modos atuando no sistema oceano-atmosfera e

associados com a variabilidade interannual do Pacifico Tropical.
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• A ocorrência de picos energéticos em várias sub-escalas da banda intrasazonal

(séries temporais da variância da ondeleta) ajuda a definir a presença e a

intensidade dos eventos El Niño. Assim, durante os El Niños 1997-1998 e

1982-1983 foi notado o acoplamento de várias bandas intrasazonais.

• Para o caso do El Niño 1997-1998 foram encontrados dois picos significativos

para os meses de abril e novembro de 1997, na escala 20-90 dias, os quais

estiveram associados com fortes mudanças nas condições oceanográficas. Além

do mais, a componente de mais baixa freqüência dessa banda (∼ 70dias)

atuou consistentemente ao longo de toda a costa durante todo o periódo do

El Niño (“background”). Ficou evidenciado que esse “background”originou-se

como produto de interações não-lineares através de cascata de energia desde

periodicidades próximas aos 40dias. Essa cascata precedeu a ocorrência dos

picos máximos observados durante esse El Niño.

• Analisando os picos significativos do El Niño 1997-1998 (Abril e Novembro),

foi verificado que os mesmos são o produto de uma contribuição de ambas

as forçantes (local e remota). Além do mais, detectou-se uma superposição

das bandas em que essas forçantes atuam (∼ 20 − 50dias). Assim como uma

dependência latitudinal da forçante local.

• Ao se avaliar a forçante remota ao longo de toda a costa, foram encontradas

altas coerências de sinais se propagando em direção ao polo entre 0◦ e 23◦S em

ambos os picos do El Niño. As velocidades de fase, resumidas na Tabela 4.1,

sugerem que essas coerências são indicativas da existência de ondas costeiras

aprisionadas. No entanto, apenas essas análises não permitem a identificação

do tipo de onda em discussão.

• Para a identificação do tipo de onda do sinal propagante, remotamente forçado,

foram aplicados modelos teóricos da dinâmica de ondas aprisionadas na costa.

Considerando um modelo de ondas de plataforma continental, resolvido para

um oceano sem estratificação e uma batimetria ajustada a uma função expo-
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nencial, obteve-se as velocidades de fase para os três primeiros modos. Dois

casos foram analisados, um primeiro com a largura da plataforma mantida

constante, e o segundo considerando-se a largura observada. As velocidades

de fase obtidas com este modelo, embora consistentes com estudos prévios

(Brink (1982d)) diferiram das velocidades obtidas para o forçamento remoto

obtidas com coerências.

• Aplicando um modelo de duas camadas para as ondas de Kelvin baroclini-

cas com profundidade constante e parâmetros calculados apartir dos perfis

verticais da freqüência de Brunt-Väisällä para cada uma das seções perpendi-

culares à costa, em condições de estratificação observada as velocidades de fase

da onda de Kelvin interna foram pobremente associadas com as velocidades

das observações.

• Comparando o raio de deformação de Rossby interno com a largura da pla-

taforma entre 5◦ e 18◦S como um parâmetro que mede os efeitos da estrati-

ficação e a topografia de fundo encontrou-se que as perturbações que se pro-

pagaram entre essas latitudes poderiam estar associadas com ondas de Kelvin

barocĺınicas ao Norte de 5◦S, as quais tiveram suas caracteŕısticas mudadas

para ondas de plataforma continental mais ao sul.

• Finalmente, utilizando o modelo de Brink e Chapman (Brink & Chapman

(1987)), os resultados sugerem perturbações com peŕıodos entre 25 e 60 dias

forçadas remotamente e se propagando na região entre 5◦ e 18◦S com velocida-

des de fase entre 266 − 347km/dia. Essas ondas apresentaram caracteŕısticas

do primeiro modo das ondas h́ıbridas costeiras. Para a região dos 5◦S, este

modo esteve associado com o primeiro modo de uma onda de Kelvin interna.

Ao sul de 12◦, este modo mostrou uma forte estrutura barotrópica sobre a

plataforma continental, e uma estrutura barocĺınica para fora dessa àrea. Es-

ses resultados foram semelhantes para as ondas observadas no segundo pico

do El Niño. Nesse caso as ondas apresentaram peŕıodos entre 30-55 dias e

velocidades de propagação entre 234-308 km/dia.



CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES 130

Desta maneira a variabilidade interna do El Niño na escala intrasazonal ao longo

da Costa Oeste da América do Sul é dominada pelo primeiro modo das ondas

h́ıbridas “Kelvin Baroclinica - Plataforma”. Estas ondas são o produto da atuação

de ambos os forçamentos remoto e local. Existe uma superposição nas escalas em que

estes forçamentos atuam, isto dificulta ó trabalho de identificação. Transferências

não lineares de energia foram também importantes, em especial no precondiciona-

mento do sistema previo a ocorrencia dos picos do El Niño 1997-1998. Os El Niños

1982-1983 e 1997-1998 foram caracterizados pela ocorrência de fortes sinais na escala

entre os 20 e 90 dias, assim como também na escala semiannual (180 dias).

Uma sugestão para trabalhos futuros é entender melhor o papel destas ondas

h́ıbridas em experimentos numéricos com modelos oceanicos regionais e o efeito na

ressurgência e nas correntes.



Referências Bibliográficas
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