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Resumo
As ondas de Rossby são o mecanismo de ajuste às perturbações de grande escala
dos fluidos geofísicos. Elas podem ser geradas localmente, forçadas pelo rotacional
da tensão de cisalhamento do vento, ou remotamente, devido às perturbações na
altura da picnoclina na borda leste. Medidas altimétricas da anomalia da altura do
mar tem fornecido evidências robustas da existência destas ondas. Estudos recentes
mostram que vórtices não lineares de mesoescala são responsáveis por uma grande
parte da variabilidade dos registros altimétricos, tendo sido observados propagando
juntamente com as ondas de Rossby. Os objetivos deste estudo são identificar (1) as
regiões onde as ondas de Rossby longas lineares explicam as observações, (2) qual
mecanismo de geração é dominante e (3) se as ondas propagam-se de forma contínua em condições de não linearidade. Um modelo linear de 11/2 camada de ondas
de Rossby forçado por dados de tensão de cisalhamento do vento de escaterômetros
é utilizado para reproduzir as anomalia da altura do mar. As correlações entre os
resultados do modelo linear e os dados altimétricos são de até 0,88. Os resultados
sugerem que a dinâmica linear de ondas de Rossby longas explica uma parte significativa da variabilidade anual da anomalia da altura do mar nas regiões tropicais.
A oscilação da picnoclina na borda leste é o principal mecanismo gerador de ondas
de Rossby nos oceanos Atlântico e Índico, enquanto no Pacífico a fonte dominante
das ondas é a forçante atmosférica local. Um modelo quase-geostrófico não linear é
utilizado para analisar como as ondas de Rossby geradas na borda leste propagamse e dissipam-se em condições idealizadas. Em latitudes mais baixas que 32◦ S, as
ondas atravessam toda a bacia oceânica até adentrar a região de meandramento da
corrente de borda oeste. Nesta região, a energia é espalhada em todas as bandas
de frequência. As ondas de Rossby que estão na latitude crítica tem um papel intermediário na cascata de energia. Em latitudes mais altas que 32◦ S, as ondas de
Rossby não cruzam a totalidade da bacia oceânica, tendo sua energia transferida
para outros períodos em uma distância de pelo menos 1000 km da borda oeste.

Palavras-chave: Ondas de Rossby, quase-geostrofia, altímetro, escaterômetro
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Abstract
Rossby waves are the large scale mechanism of adjustment to perturbations of geophysical fluids. They can be generated locally, due to forcing by wind stress curl,
or remotely, due to perturbations in the pycnocline level at the eastern boundary.
Altimetric measurements of sea level anomaly have been providing sturdy evidences
of the existence of these waves. Recent studies argue that mesoscale eddies are responsible for a substantial amount of the variability of the altimeter records. Eddies
have been shown to propagate along with Rossby waves. The purposes of this study
are (1) to identify the regions where linear long Rossby waves explain the observations, (2) to determine which generation mechanism is dominant, and (3) to verify
if these waves can continuously propagate in nonlinearity conditions. A linear 11/2
layer model forced by scatterometer wind stress data has been used to reproduce
the sea level anomaly. Correlations between the results of the linear model and the
altimetric data are up to 0.88. Results suggest that the linear long Rossby wave
dynamics explain a significant part of the sea level anomaly annual variability in the
tropical oceans. The pycnocline fluctuations at the eastern boundary are the main
mechanism of generation of Rossby waves in the Atlantic and Indian oceans. The
local atmospheric forcing is the principal source of the waves in the Pacific Ocean. A
quasi-geostrophic nonlinear model has been used to analyze how the Rossby waves
generated at the eastern boundary propagate and dissipate in idealized conditions.
In latitudes lower than 32◦ S, the waves cross all the ocean basin until entering the
region where the western boundary current meanders. In this region, energy is scattered throughout the spectrum. The Rossby waves that are in their critical latitude
have an intermediate role in the energy cascade. In latitudes higher than 32◦ S, the
Rossby waves fail to completely cross the ocean basin. Their energy is transfered to
other periods in a distance of at least 1000 km from the western boundary.

Keywords: Rossby waves, quasi-geostrophy, altimeter, scatterometer
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1.

Introdução

Em grande escala, a resposta oceânica à forçante do vento ocorre em etapas:
primeiro surgem as ondas de Rossby. Numa segunda etapa, a circulação de larga
escala acelera, no processo de spin-up que se estabiliza com a formação dos grandes
giros subtropicais (ANDERSON; GILL, 1975). Em ambas as etapas, o vento força
o oceano através do efeito integrado do rotacional de sua tensão de cisalhamento na
bacia toda, durante um período longo, se comparado ao inercial. Pela dinâmica de
Ekman, o rotacional da tensão de cisalhamento do vento implica em convergência
ou divergência de volume na camada limite superior. Por continuidade, há geração
de uma velocidade vertical, chamada de bombeamento de Ekman.
Se a escala espacial e temporal dos processos de convergência ou divergência na
camada limite superior for similar à escala das ondas de Rossby, elas serão geradas
(KRAUSS; WUEBBER, 1982; LIPPERT; KASE, 1985), é o caso de forçamento direto pela atmosfera. Variações do cisalhamento do vento paralelo à borda leste das
bacias oceânicas também podem gerar velocidades verticais na camada superior e,
consequentemente, ondas de Rossby (ANDERSON; GILL, 1975; KRAUSS; WUEBBER, 1982; PIERINI, 2003; PIERINI, 2005). Polito e Sato (2015) observaram uma
distribuição de fase regular na borda leste das bacias oceânicas, indicando ondas
de Rossby forçadas por um sistema atmosférico de grande escala, o qual impõe a
mesma fase inicial em uma grande faixa meridional. O forçamento do vento estocástico integrado na bacia oceânica também resulta em ondas de Rossby forçadas
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remotamente (LIPPERT; KASE, 1985; FRANKIGNOUL et al., 1997; ZHAI et al.,
2014).
As ondas de Rossby são, portanto, um dos principais mecanismos de transporte
de energia em grande escala para fluídos geofísicos. Elas foram descritas primeiramente para a atmosfera (ROSSBY, 1939) e só passaram a ser discutidas no oceano
mais de três décadas depois (GILL; NIILER, 1973). As ondas de Rossby podem
ser observadas como oscilações de grande escala que se propagam para oeste. No
oceano, são observadas principalmente as ondas de Rossby do primeiro modo baroclínico. Estas apresentam uma escala temporal de meses a anos e escala espacial de
centenas a milhares de quilômetros.
O interesse da comunidade científica nestas ondas é devido principalmente aos
seguintes fatores:

• as ondas de Rossby desempenham um papel fundamental na manutenção dos
giros subtropicais (STOMMEL, 1948), os quais controlam o clima das regiões
mais populosas e economicamente ativas do planeta;
• elas afetam a temperatura da superfície do mar e, portanto, nas trocas de calor
entre a atmosfera e o oceano (CIPOLLINI et al., 1997);
• elas influenciam na produtividade primária, podendo ser observadas em mapas
de concentração de clorofila-a (CIPOLLINI et al., 2001);
• em algumas regiões, elas são a principal fonte de variabilidade da altura da
superfície do mar e, consequentemente, do calor armazenado na coluna d’água
(POLITO et al., 2000).
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3

Embasamento teórico

As ondas de Rossby, também chamadas de ondas planetárias, são a forma que
o oceano responde a perturbações com períodos significativamente maiores que o
período inercial, período em que a rotação da Terra é importante no fluxo, e comprimentos significativamente maiores que o raio de deformação de Rossby, distância
a partir da qual o efeito da rotação do planeta é dominante na dinâmica. Em latitudes médias, o período inercial é de aproximadamente 1 dia e o raio de deformação
é de cerca de 40 km. Assim, para gerar ondas planetárias, as perturbações devem
ter período da ordem de dezenas de dias e comprimento de onda de centenas de
quilômetros.
A teoria clássica destas ondas já faz parte do arcabouço básico da dinâmica
de fluidos geofísicos (GILL, 1982; PEDLOSKY, 1986; CUSHMAN-ROISIN, 1994;
KUNDU; COHEN, 2004). A fundamentação desta teoria é a aproximação quasegeostrófica (Q-G).

1.1.1

A quase-geostrofia

A aproximação Q-G considera um oceano hidrostático, invíscido e sob a aproximação do plano β: f = f0 + βy, onde f0 >> βy, sendo f o parâmetro de Coriolis,
f0 o seu valor na latitude de referência e β é o seu gradiente meridional. Inclui-se
também a aproximação das espessuras, onde a amplitude das ondas e a variação da
topografia são insignificantes se comparadas à espessura do fluido.
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Por simplicidade, considere-se um oceano de 11/2 camada, ou seja, com duas
camadas homogêneas, onde a superior é dinamicamente ativa e a inferior está em
repouso. Consequentemente, não pode haver gradiente horizontal de pressão na
camada inferior. Da aproximação hidrostática, considerando o repouso da camada
inferior, tem-se:
η=−

∆ρ
ηi ,
ρ1

(1.1)

onde, η é a altura da superfície livre, ηi é a variação da profundidade da interface
entre as duas camadas, ∆ρ = ρ1 − ρ2 é diferença de densidade entre as camadas,
sendo ρ1 a densidade da camada superior e ρ2 a densidade da camada inferior.
Por definição, ∆ρ << ρ1 , consequentemente |η| << |ηi |. Note que é desprezível a
diferença de se usar ρ1 , ρ2 ou a média de ambas no denominador da equação (1.1).
Nestas condições, as componentes horizontais da equação de Navier-Stokes para
a primeira camada tornam-se:
∂u
∂u
∂u
1 ∂p
+u
+v
− fv =
,
∂t
∂x
∂y
ρ1 ∂x

(1.2a)

∂v
∂v
∂v
1 ∂p
+u
+v
+ fu =
,
∂t
∂x
∂y
ρ1 ∂y

(1.2b)

onde, u é a componente zonal da velocidade, v é a componente meridional, p é a
pressão e f = f0 + βy é o parâmetro de Coriolis, sendo f0 o seu valor na latitude de
referência e β a sua derivada meridional.
Pode-se dividir as componentes da velocidade em:

onde, ug >> ua e v g >> v a.

u = ug + ua,

(1.3a)

v = v g + v a,

(1.3b)
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Como as camadas são homogêneas, a relação entre a pressão da primeira camada
e a altura da superfície livre é dada por:
p = ρ1 gη,

(1.4)

sendo g a aceleração da gravidade.
Utilizando as equações (1.3) e (1.4) na equação (1.2), tem-se em primeira ordem
o balanço geostrófico:
vg =

g ∂η
,
f0 ∂x

ug = −

g ∂η
,
f0 ∂y

(1.5a)
(1.5b)

ou seja, ug e v g são as componentes da velocidade geostrófica.
Em segunda ordem, tem-se:
Dug
− f0 v a − βyv g = 0,
Dt
Dv g
+ f0 ua + βyug = 0,
Dt
sendo

(1.6a)
(1.6b)

D
∂
∂
∂
=
+ ug
+ vg
a derivada material.
Dt
∂t
∂x
∂y

A equação da continuidade:
∇ · u = 0,

(1.7)

onde u é o vetor velocidade, torna-se:
∂ug ∂v g
+
= 0,
∂x
∂y

(1.8a)

∂ua ∂v a
∂w
+
=− ,
∂x
∂y
∂z

(1.8b)

sendo w a componente vertical da velocidade.
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Integrando a equação (1.8b) na vertical entre η e (−H +ηi ), sendo H a espessura
da primeira camada, tem-se:

(H + η + ηi )

∂ua ∂v a
+
∂x
∂y


= w(z = −H + ηi ) − w(z = η).

(1.9)

Considerando a aproximação das espessuras, que η << ηi e as seguintes condições de contorno:
Dη
,
Dt
Dηi
w(z = −H + ηi ) =
,
Dt
w(z = η) =

(1.10a)
(1.10b)

a equação (1.9) torna-se:

H

∂ua ∂v a
+
∂x
∂y


=

Dηi
.
Dt

(1.11)

Substituindo na equação (1.11) as derivadas das componentes da equação (1.6),
tem-se:
D
f0 Dηi
+
H Dt
Dt



∂v g ∂ug
−
∂x
∂y




+ βy

∂ug ∂v g
+
∂x
∂y


+ βvg = 0.

(1.12)

A equação (1.8a) permite simplificar a equação (1.12) para:
D
Dt



f0
∂v g ∂ug
ηi +
−
+ βy
H
∂x
∂y


= 0.

(1.13)

Considerando as equações (1.1) e (1.5), chega-se a:
D
Dt
onde g 0 = g



g 2
gf0
∇ η − 0 η + βy
f0
gH


= 0,

(1.14)

∆ρ
é a gravidade reduzida.
ρ1

A equação (1.14) é a equação da conservação da vorticidade potencial quasegeostrófica (q), uma grandeza escalar conservativa, definida como:
q=

g 2
gf0
∇ η − 0 η + βy.
f0
gH

(1.15)
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A vorticidade potencial quase-geostrófica de uma parcela de fluído é análoga ao
movimento angular de um sólido. Em um meio livre, invíscido ou em rotação de
corpo sólido, q é conservativa.

1.1.2

As ondas de vorticidade

Considere que η é uma onda com o seguinte formato:
η = η̂ sin(kx + ly − ωt),

(1.16)

onde η̂ é a amplitude, k é o número de onda zonal, l é o meridional e ω é a frequência.
A equação (1.14) pode ser escrita da seguinte forma:
D
Dt




1
∂η
2
η−∇ η −β
= 0,
2
Rd
∂x

(1.17)

√ 0
gH
é o raio de deformação de Rossby para o modelo de 11/2 camada.
onde Rd =
|f0 |
Linearizando equação (1.17) e substituindo a equação (1.16), chega-se em:
ω=−

βk
,
k + l2 + Rd−2
2

(1.18)

a qual é a relação de dispersão das ondas de vorticidade ou de Rossby lineares no
modelo de 11/2 camada. Note que se β for zero (Terra cilíndrica) não há onda.
Portanto, o modelo tem que ter no mínimo um plano β (Terra cônica).
Assumindo uma propagação predominantemente zonal, ou seja, k 2 >> l2 , a
equação (1.18) resulta na relação de dispersão mostrada na figura (1.1).
A relação de dispersão apresenta um formato distinto para números de onda
maiores ou menores. No caso de ondas curtas, quando k 2 >> Rd−2 , a relação de
dispersão é aproximadamente:
β
ω=− ,
k

(1.19)
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0.5

ω
βRd

0.1

−10.0

Rd k

0.0
−1.0−0.1

Figura 1.1: Relação de dispersão para ondas de Rossby lineares

a velocidade de fase zonal (cx ) é:
cx =

β
ω
= − 2,
k
k

(1.20)

cgx =

∂ω
β
= 2.
∂k
k

(1.21)

e a velocidade de grupo:

Já para ondas longas, quando k 2 << Rd−2 , a relação de dispersão pode ser
aproximada por:
ω = −βRd2 k,

(1.22)

e a velocidade zonal de fase e de grupo são:
cx = cgx = −βRd2 .

(1.23)

Com as aproximações utilizadas até o momento, o deslocamento zonal de uma
parcela de fluido não altera sua vorticidade planetária. Portanto, não há geração de
vorticidade relativa ou de estiramento para compensar, fatores necessários para propagação de ondas de Rossby curtas e longas, respectivamente. Das equações (1.20)
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e (1.23), tem-se que as ondas de Rossby propagam-se sempre para oeste. A velocidade de grupo das ondas curtas é para leste, sendo substancialmente diferente da
velocidade de fase. Logo, as ondas curtas são dispersivas, como observa-se na porção
próxima de Rd = −10 na Figura 1.1, onde

∂ω
ω
6=
. Entretanto, as ondas longas são
k
∂k

não dispersivas, pois a velocidade de fase é igual a de grupo. Isto é observável na região próxima a origem da Figura 1.1, onde a relação de dispersão é aproximadamente
uma reta e

∂ω
ω
≈
. As ondas planetárias longas colaboram para a manutenção
k
∂k

dos giros subtropicais e a intensificação das correntes de borda oeste. Isto ocorre,
pois a equação (1.18) impõe uma assimetria importante no sistema: ondas longas
transportam energia para oeste por grandes distâncias, pois são não dispersivas, e
ondas curtas propagam energia para leste por uma distância de apenas alguns raios
de deformação, pois são dispersivas. Logo, esta teoria prevê um excesso de energia
na borda reflexiva a oeste.
Outra consequência importante da relação de dispersão é que há um valor máximo para a razão entre

ω
. Isso significa que para um determinado raio de
βRd

deformação, há uma frequência máxima para as ondas de vorticidade. Outra maneira de enxergar esta limitação é que para uma determinada frequência ou período,
há um raio de deformação mínimo e, consequentemente, uma latitude máxima para
a ocorrência de uma onda de Rossby com este período. Esta latitude é chamada de
latitude crítica.

1.1.3

Dinâmica de Ekman

Uma maneira de introduzir o efeito da atmosfera na dinâmica oceânica é assumir
uma camada limite superficial. Nesta camada limite, além da geostrofia (equação
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1.5), há o seguinte balanço:
−f0 vE =

1 ∂τx
,
ρ1 ∂z

(1.24a)

f0 uE =

1 ∂τy
,
ρ1 ∂z

(1.24b)

onde uE e vE são as componentes da velocidade na camada limite devidas à tensão de cisalhamento do vento, ou seja, as velocidades de Ekman; e τx e τy são as
componentes da tensão de cisalhamento do vento.
Utilizando a equação (1.24) na equação (1.7), a equação da continuidade, e
integrando na vertical, tem-se:
1
w(z → ∞) − w(z = 0) =
ρ 1 f0



∂τy ∂τx
−
∂x
∂y


.

(1.25)

Neste caso, a aproximação |w(z → ∞)| >> |w(z = 0)| também é válida. É
usual renomear a condição de contorno inferior da camada limite para wE , ou seja,
o bombeamento de Ekman.
Assim, podemos reescrever a equação (1.25) na forma mais usual:
wE =

1
∇h × τ ,
ρ1 f0

(1.26)

onde τ é a tensão de cisalhamento do vento e ∇h × representa a componente vertical
do rotacional.

1.1.4

Geração de ondas planetárias pelo vento

Uma maneira de incluir a física essencial de um oceano forçado pelo vento em
um modelo simplificado é parametrizar o estiramento ou achatamento dos tubos de
vórtice no interior geostrófico devido à dinâmica de Ekman através da condição de
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contorno (MEYERS, 1979). Neste caso, a integração da equação da continuidade
é entre z = −H + ηi , a interface, e z = 0, a superfície. A condição de contorno
superficial deve equivaler à condição de contorno inferior da camada limite, ou seja:
w(z = 0) = wE .

(1.27)

Assim, o análogo à equação (1.17) quando forçada pelo vento é:
D
Dt




1
∆ρ
∂η
2
=−
η−∇ η −β
wE .
2
Rd
∂x
ρ1 Rd2

(1.28)

Considerando que η é uma onda e que a aproximação de ondas longas é válida,
a equação (1.28) torna-se:
∆ρ
∂η
Dη
w̃E ,
− βRd2
=−
Dt
∂x
ρ1

(1.29)

onde w̃E é a parcela do bombeamento de Ekman cuja escala espaço-temporal é
adequada para gerar as ondas planetárias.
A equação (1.29) é uma equação de onda de primeira ordem não-homogênea.

1.1.5

A circulação forçada pelo vento

A forma estacionária da equação (1.28) é:
(ū · ∇)∇2 η + β

∂ η̄
∆ρ
=
w̄E ,
∂x
ρ1 Rd2

(1.30)

onde ū é a velocidade geostrófica estacionária, η̄ é a média temporal da altura
da superfície e w̄E é o bombeamento de Ekman médio no tempo. A razão entre
as escalas dos termos não lineares e os lineares é dada pelo número de β-Rossby,
Rβ = U/(βL2 ), onde U é a ordem de grandeza da velocidade geostrófica e L é a escala
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horizontal. Para Rβ << 1, a equação (1.30) pode ser linearizada, o que resulta no
balanço de Sverdrup (SVERDRUP, 1947), e ela pode ser reescrita na forma mais
usual:
βv̄ =

f0
w̄E ,
H

(1.31)

sendo v̄ a média temporal da componente meridional da velocidade geostrófica.
Nas latitudes médias, os giros atmosféricos são de alta pressão e resultam em
um bombeamento de Ekman negativo. Assim, da equação (1.31), deduz-se que a
inserção de vorticidade no oceano via rotacional da tensão de cisalhamento do vento
gera velocidade geostrófica na direção do equador, como é observado em todos os
giros subtropicais.
Os giros subtropicais são zonalmente limitados em ambas as bordas. Todavia,
a equação (1.31) não admite duas condições de contorno, pois é de primeira ordem.
É preciso utilizar camadas limites para satisfazer as condições de contorno. Stommel (1948) resolveu este problema considerando uma camada limite oeste, onde o
equilíbrio era entre a advecção de vorticidade planetária, β < v̄ > e o atrito no
fundo linearizado. Esta solução não é adequada para o modelo de 11/2 camada, uma
vez que não há atrito entre as camadas e a camada inferior está em repouso. No
modelo de Munk (1950), é utilizada uma viscosidade horizontal harmônica no lugar
do termo de atrito no fundo:
β

∆ρ
∂ η̄
=
w̄E + AH ∇4 η̄,
∂x
ρ1 Rd2

(1.32)

onde AH é o coeficiente de viscosidade turbulenta horizontal. Na camada limite
oeste, o balanço é entre a advecção de vorticidade planetária e a viscosidade lateral.
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A largura desta camada limite é de ordem LM , onde

LM =

AH
β

1/3
.

(1.33)

A escala espacial zonal na borda oeste é substancialmente menor que no interior
geostrófico. Além disso, a velocidade meridional é mais intensa, de maneira que
Rβ = 1 quando L = LC , onde LC é a largura de Charney (1955), definida por
 1/2
U
LC =
.
β

(1.34)

Observa-se que se a largura da camada limite de Munk for maior que a largura de
Charney, os efeitos não lineares não são relevantes, pois Rβ será pequeno. Porém,
se U ≥

p
3
A2H β, tem-se LC ≥ LM . Neste caso, a não linearidade será importante na

camada limite oeste e não poderá ser desprezada. Ressalta-se que a escala espacial
dos giros subtropicais encontra-se no limite da aproximação do plano β.

1.2

Observações de ondas de Rossby

Com dados de uma rede de batitermógrafos cobrindo o oceano Pacífico Norte
Tropical, White (1977) observou a propagação para oeste do deslocamento vertical
anual da termoclina permanente como ondas longas baroclínicas, cuja velocidade de
fase e comprimento de onda eram o dobro das ondas de Rossby baroclínicas. White
(1977) argumentou que estas observações eram consistentes com geração de ondas
de Rossby baroclínicas pela forçante anual da circulação geral, devida à tensão de
cisalhamento do vento, sendo que estas ondas emanam do contorno leste e, ao serem
superpostas na resposta da forçante local, possuem o dobro da velocidade de fase
das ondas de Rossby não dispersivas.
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Posteriormente, utilizando dados de batitermógrafos mecânicos e descartáveis,
Meyers (1979) explicou qualitativamente a variação anual da profundidade da isoterma de 14◦ C, representando a termoclina permanente, com um modelo linear da
equação 1.29, ou seja, permitindo a resposta oceânica ao bombeamento de Ekman
na forma de ondas de Rossby. O bombeamento de Ekman foi estimado de dados de
ventos coletados por navios, interpolados mensalmente para uma grade de 10◦ de
longitude por 2◦ de latitude. Meyers (1979) observou que a velocidade de fase próxima de 6◦ N era quase a velocidade das ondas de Rossby não dispersivas, enquanto
em 12◦ N a velocidade fase necessária para reproduzir as observações era maior que
a das ondas de Rossby não dispersivas.
Kessler (1990) encontrou evidências de ondas de Rossby longas baroclínicas no
norte do oceano Pacífico tropical, através da variação da profundidade da isoterma
de 20◦ C obtida por batitermógrafos entre os anos de 1970 a 1987. O autor ajustou
um modelo quase-geostrófico que permitia os processos físicos de bombeamento de
Ekman, radiação de ondas longas de Rossby devido ao bombeamento no interior da
bacia oceânica e radiação de ondas de Rossby longas devido às flutuações observadas
da picnoclina na borda leste. Os resultados do modelo estiveram de acordo com os
dados hidrográficos próximos à latitude de 5◦ N e entre 14◦ N e 18◦ N. Sugeriu-se que
as ondas planetárias extra-equatoriais tem alguma participação na determinação da
escala temporal dos eventos de El Niño–Oscilação Sul.
Sturges e Hong (1995) utilizaram um modelo linear da equação 1.29 entre a costa
da África e Bermuda, usando dados de densidade média do National Oceanographic
Data Center (NODC) para estimar a velocidade de fase das ondas de Rossby longas
como função da longitude. Os autores consideraram apenas períodos entre 24 e
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60 meses para a forçante e obtiveram resultados compatíveis com dados in situ do
nível do mar e da profundidade da termoclina. Além disso, eles observaram que
propagação meridional é negligenciável e que o primeiro modo era responsável pela
totalidade dos resultados.
Apesar de estudos baseados na perfilagem termoalina do oceano encontrarem
evidências das ondas de Rossby planetárias, apenas com o advento da altimetria
por satélite na década de 1990, obteve-se evidências robustas destas ondas (CHELTON; SCHLAX, 1996; POLITO; CORNILLON, 1997; CIPOLLINI et al., 1997).
Mais especificamente, evidências de ondas de Rossby longas, pois há um excesso
significativo de energia ao longo da linha não dispersiva do diagrama de densidade
espectral dos dados altimétricos (WUNSCH, 2009).
Com mapas globais da anomalia da altura da superfície do mar, observou-se
pela primeira vez a ubiquidade de feições propagantes para oeste com comprimento
de onda da ordem de 500 km e amplitude de cerca de 10 cm (CHELTON; SCHLAX,
1996). Estas feições foram identificadas como ondas de Rossby longas do primeiro
modo baroclínico. Porém as velocidades de fase observadas eram discrepantes das
previstas pela teoria padrão para ondas de Rossby não dispersivas, sugerindo que a
teoria linear de ondas livres não é suficiente para descrever as ondas observadas.
No oceano Atlântico Norte, Polito e Cornillon (1997) caracterizaram as anomalias de altura da superfície do mar como ondas de Rossby do primeiro modo baroclínico, a partir dos dados altimétricos do TOPEX/POSEIDON. Ao compararem estes
dados com resultados de modelos numéricos, os autores sugerem que a geração das
ondas planetárias em latitudes médias ocorrem na borda leste da bacia e são devidas
a flutuações da tensão de cisalhamento do vento. Já as ondas observadas ao sul de
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20◦ N estão de acordo com a hipótese de forçamento direto pelo rotacional da tensão
do rotacional do vento. Combinando as observações do TOPEX/POSEIDON com
dados de temperatura da superfície do mar do radiômetro do ERS-1, Cipollini et al.
(1997) também observaram ondas de Rossby baroclínicas em ambos os conjuntos
de dados, com uma intensificação das ondas a leste da Cordilheiro Meso-Atlântica
e próxima a latitude de 34◦ N.
Em 11◦ S, 11◦ N e 21◦ N no oceano Pacífico, pôde-se reproduzir as flutuações da
profundidade da termoclina de um modelo de circulação geral de equações primitivas com um modelo numérico linear de vorticidade (HOLBROOK; BINDOFF,
1999; PERKINS; HOLBROOK, 2001). Foram incorporadas as velocidades de fase
observadas nos dados altimétricos para as ondas de Rossby longas no modelo linear. Os resultados foram qualitativamente e quantitativamente consistentes com
ondas de Rossby forçadas apenas pelo bombeamento de Ekman. Na área compreendida pelas latitudes de 9,5◦ N a 16,5◦ N e longitudes de 182,5◦ E 88,5◦ W, Kelly e
Thompson (2002) reproduziram com um skill maior que 40% as ondas de Rossby
observadas nos dados do TOPEX/POSEIDON com um modelo numérico linear da
equação 1.29 forçado com dados de escaterômetro. No domínio compreendido pelos
limites de 20◦ S–32◦ S e 160◦ E–150◦ W no Pacífico Sul, Bowen et al. (2006) incorporaram a expansão térmica ao modelo linear, além forçamento por bombeamento de
Ekman. Os resultados do modelo dos autores explicavam de 40% a 60% da variância
da anomalia da superfície do mar no sudoeste do oceano Pacífico.
Birol e Morrow (2001) modelaram a altura da superfície do mar forçada por dados de vento dos escaterômetros ERS-1 e ERS-2 para o oceano Índico Sul, utilizando
um modelo linear de gravidade reduzida e dados de batitermógrafos como condição
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de contorno leste. No intervalo de 10◦ S–15◦ S, as ondas modeladas são devidas majoritariamente ao vento na porção leste da bacia oceânica, com pouco influência das
ondas livres provenientes da condição de contorno. Este resultado é similar ao sinal
anual de ondas de Rossby longas dos dados altimétricos na região. No intervalo de
20◦ S–35◦ S, o forçamento local pelo vento é de pequena relevância na geração das
ondas de Rossby, sendo que os resultados do modelo apenas com o forçamento na
borda leste reproduziram adequadamente o sinal dos dados observacionais.
Várias explicações foram propostas por diversos estudos para a discrepância
entre as velocidades de fase observadas pelos altímetros e as previstas pela teoria
linear padrão. Cada explicação levava em consideração efeitos desprezados na teoria clássica, como a propagação das ondas planetárias em um meio com um fluxo
médio baroclínico (KILLWORTH et al., 1997), com cisalhamento horizontal deste
fluxo médio (DEWAR, 1998; DEWAR; MORRIS, 2000), com topografia de fundo
(KILLWORTH; BLUNDELL, 1999) e com uma combinação de fluxo médio e topografia de fundo (KILLWORTH; BLUNDELL, 2003a; KILLWORTH; BLUNDELL,
2003b; KILLWORTH; BLUNDELL, 2004). A relação de dispersão da teoria estendida de Killworth e Blundell (2004), a qual ainda é linear, é substancialmente
diferente da obtida pela teoria linear clássica e é uma melhor aproximação das velocidades de fase observadas nos dados altimétricos (KILLWORTH; BLUNDELL,
2005). Uma previsão desta teoria estendida é que ondas geradas na borda leste
não podem propagar continuamente a longo de todo a bacia oceânica, de maneira
que o forçamento local deve ser importante para a geração de ondas planetárias
(KILLWORTH; BLUNDELL, 2005). Ressalta-se que a apesar da teoria estendida
de Killworth e Blundell (2004) apresentar erros que foram posteriormente corrigidos

1. INTRODUÇÃO

18

(TAILLEUX, 2012), ela está correta para as ondas de Rossby longas, pois os erros
só eram significativos na porção dispersiva do espectro.

1.3

Vórtices ou ondas?

A partir de meados da década de 2000, produtos altimétricos baseados em dois ou
mais satélites tornaram-se disponíveis. Houve um aumento da resolução espacial dos
dados, possibilitando à comunidade estimar a importância das feições de mesoescala
na variabilidade dos dados altimétricos (CHELTON et al., 2007).
Estudo teóricos sugerem que as ondas de Rossby livres ficam confinadas a regiões
tropicais e que uma parte considerável do campo de vórtices não lineares em latitudes
médias é devido à instabilidade baroclínica das ondas de Rossby longas forçadas pelo
vento (LACASCE; PEDLOSKY, 2004; ISACHSEN et al., 2007), ou ainda devido à
instabilidade em tríade (ZHANG; PEDLOSKY, 2007). Qiu et al. (2013) sugerem
que a instabilidade em tríade das ondas de Rossby longas anuais forçadas pelo vento
é a origem dos jatos da Subcorrente Norte Equatorial que ocorrem próximos a 9◦ N,
13◦ N e 18◦ N no oceano Pacífico, sendo que há um estágio intermediário de vórtices
de mesoescala.
Em um modelo de gravidade reduzida, Zhai et al. (2010) observaram que os
vórtices propagantes para oeste tem velocidades similares às ondas de Rossby longas. Ao encontrarem a borda oeste, eles tiveram sua energia potencial disponível
convertida em energia cinética de ondas de Rossby curtas refletidas e vórtices menores. Estes se dissiparam via viscosidade nas proximidades do contorno oeste. Os
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autores ainda afirmam que, no oceano real, é provável que a energia dos vórtices seja
espalhada em modos verticais de número de onda alto e que dissipam rapidamente.
Chelton et al. (2011) sugerem que a maioria da variabilidade dos sinais propagantes para oeste nos dados altimétricos é devida a vórtices não lineares de mesoescala
na região fora do intervalo de 20◦ S a 20◦ N. Os autores observaram uma dependência da velocidade de propagação dos sinais com a escala e a interpretaram como
existência de dispersão e de feições que obedecem a dinâmica de ondas de Rossby
lineares, sendo que possuem maior escala e velocidade de propagação que os vórtices
não lineares, porém uma menor amplitude.
Embora distinguir entre as ondas de Rossby e os vórtices não lineares seja difícil
(CHELTON et al., 2007), é importante fazê-lo, pois os vórtices são mais eficientes
que as ondas de Rossby para transportar massa e isto terá repercussões diferentes
nos fluxos de massa, na distribuição de nutrientes e na biologia oceânica (CHELTON
et al., 2011).
Vórtices não lineares e ondas de Rossby do primeiro modo baroclínico propagamse com velocidades similares (FLIERL et al., 1980). Na análise de diagramas de
Hovmöller, a coincidência entre a velocidade teórica e observacional não é evidência
suficiente para determinar se o sinal observado é devido às ondas de Rossby, aos
vórtices, ou a ambos (O’BRIEN et al., 2013). Para distinguir onda de vórtice não
linear é preciso definir claramente qual a distinção entre os sinais de cada um deles do ponto de vista observacional. As ondas são definidas como uma sequência
equidistante de máximos e mínimos, enquanto a maioria dos vórtices são feições
isoladas.
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Através da análise simultânea de dados altimétricos e de temperatura da superfície do mar, Oliveira e Polito (2013) observaram que o sinal propagante para oeste
explica (45 ± 8)% da variabilidade da anomalia da altura da superfície do mar dos
registros da AVISO entre 10,5◦ S a 35,5◦ S no oceano Atlântico. As latitudes enter
10,5◦ S a 24,5◦ S mostraram uma dominância de ondas de Rossby anuais. Uma região
de transição foi observada em direção ao polo a partir de 25,5◦ S, juntamente com
um aumento dos sinais de vórtices não lineares. Em 34,5◦ S–35,5◦ S, a variabilidade
da anomalia da altura da superfície do mar era dominada pelos sinais de vórtices
não lineares.
Em um estudo recente, Polito e Sato (2015) mostram que as ondas de Rossby
possuem cristas e cavados alongados meridionalmente e que os vórtices não lineares
de mesoescala apresentam extremos isolados. Além disso, eles encontraram que os
vórtices não lineares apresentam uma tendência de alinhar os seus centroides às
cristas e cavados das ondas. Os vórtices que acompanham as ondas passam de 42%
a 61% de seu tempo de existência sobre os máximos e mínimos das ondas. Entre 11%
a 35% dos vórtices são observados sempre sobre as ondas. Os autores propuseram
uma explicação para este fenômeno. Quando a onda está a oeste do vórtice, este
tende a ir para o sul devido um excesso de velocidade meridional e acelera em direção
ao máximo da onda. O inverso ocorre quando o vórtice está a oeste da onda. Em
ambos os casos, há uma tendência do vórtice e a onda entrarem em fase, de maneira
que o campo de divergência e de vorticidade do vórtice fiquem simétricos e similares
aos da onda planetária.
Apesar de várias evidências de que a maior parte da energia associada ao movimento no oceano é turbulenta, uma teoria linear de resposta forçada, sem modos
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ressonantes, é mais consistente com as observações (FERRARI; WUNSCH, 2010).
Polito e Sato (2015) observaram que os sinais propagantes para oeste associados às
ondas de Rossby explicam 59% da variabilidade dos registros altimétricos de anomalia da altura da superfície do mar em 15,125◦ S no oceano Pacífico e 65% em
23,375 ◦ S no oceano Atlântico. Pode-se esperar que em algumas regiões as ondas de
Rossby lineares e não dispersivas sejam responsáveis por uma porção significativa
da anomalia da altura do mar e que em outras regiões elas não desempenhem um
papel significativo. Uma delimitação mais precisa destas regiões é um dos objetivos
deste estudo.

1.4

Hipótese científica

Tendo em mente a literatura supra citada, sabe-se que:
• a geração de ondas de Rossby é devida ao rotacional da tensão de cisalhamento
do vento e pode ser de forma direta ou remota;
• os sinais mais significativos das ondas de Rossby nas medidas altimétricas
apresentam uma combinação de comprimento de onda, período e, portanto,
velocidade de fase correspondentes ao primeiro modo baroclínico;
• há uma grande quantidade de energia nas ondas de Rossby não dispersivas,
que, em geral, são as ondas longas do primeiro modo baroclínico;
• na escala destas ondas, a teoria linear é a mais adequada às observações;
• na região tropical (θ ≤ 20◦ ), feições de grande escala compatíveis com ondas
de Rossby longas são mais relevantes que os vórtices não lineares;
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• em latitudes médias (θ > 20◦ ), é possível que as ondas planetárias quebrem e
deem origem a um campo de vórtices não lineares.

A hipótese deste trabalho é que a transição entre um campo dominado por
ondas planetárias e um campo dominado por vórtices de mesoescala deve-se a uma
mudança na caracterização física (linear ou não) das ondas. Assim, se um modelo
linear reproduzir uma parcela significativa do sinal atribuído a ondas de Rossby
dos registros altimétricos em alguma região, pode-se afirmar que a variabilidade
da altura da superfície do mar é dominada pelas ondas de Rossby longas lineares
nesta região. Se a complexidade do modelo for incrementada através da adição
dos termos não lineares, este novo modelo deve preservar as ondas lineares aonde o
modelo linear mais simples explicou a variabilidade da altura da superfície do mar.
Fora desta região, o modelo não linear deve espalhar a energia para além da banda
de frequência das ondas.
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2.

Objetivos

O objetivo geral deste estudo é verificar se, nos resultados de um modelo quasegeostrófico, é possível observar na borda oeste uma variabilidade que possa ser associada ao efeito de uma forçante atmosférica periódica de grande escala, a qual ocorra
em uma porção do oceano substancialmente distante da borda oeste. Considerando
as escalas espacial e temporal do problema, espera-se que o sinal devido esta forçante
seja propagado via ondas de Rossby. Em condições de linearidade, o sinal forçado
preservará a frequência durante toda sua propagação. Este trabalho foca na componente anual das ondas de Rossby, pois esta componente é a mais evidente dos sinais
de ondas de Rossby (POLITO; LIU, 2003) e ela já foi extensivamente observada
e discutida por outos estudos (POLITO; CORNILLON, 1997; CIPOLLINI et al.,
1997; WANG et al., 2001; MAHARAJ et al., 2007; OLIVEIRA; POLITO, 2013).
Pretende-se atingir este objetivo em duas etapas. A primeira consiste em utilizar
um modelo numérico de onda linear, com 11/2 camada. Este modelo é forçado por
dados de vento provenientes de escaterômetros e comparados a dados de altura da
superfície do mar provenientes de altímetros.
Especificamente, pretende-se nesta primeira etapa:
i) Implementar experimentos utilizando este modelo de onda linear forçado pelo
vento;
ii) Obter os coeficientes de correlação entre os resultados das simulações e as
observações altimétricas;
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iii) Determinar qual mecanismo de forçamento pelo rotacional da tensão de cisalhamento do vento, direto ou remoto, resulta em correlações mais altas com
as observações;
iv) Identificar as regiões onde as ondas modeladas se correlacionarem significativamente com as observadas como regiões de predominância de ondas lineares.

A segunda etapa consiste em uma sofisticação da metodologia numérica, onde
um outro modelo quase-geostrófico é utilizado, sendo ele não linear e forçado pelo
vento. A primeira etapa tem uma abordagem mais observacional, enquanto esta
etapa é puramente teórica. Pretende-se determinar as condições teóricas em que a
hipótese seria válida. Os objetivos específicos desta etapa são:

i) Implementar numericamente o modelo Q-G não linear;
ii) Testar o impacto da aproximação do plano β na circulação geral e na propagação de ondas planetárias;
iii) Verificar neste modelo se e onde as oscilações causadas por uma forçante atmosférica de período anual atravessam a bacia oceânica;
iv) Estimar as velocidades de fase e discutir sua variação com a latitude;
v) Testar através de análise espectral se o sinal que atravessa o domínio preserva
o sinal anual até chegar à borda oeste.
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3.

Materiais e métodos

3.1

Área de estudo

A hipótese do projeto pode ser testada em qualquer uma das grandes bacias
oceânicas que apresente um giro subtropical. Análises globais são feitas sempre que
possível. Nos casos em que é preciso restringir uma área, são utilizados parâmetros
referentes ao giro subtropical do Atlântico sul, por conveniência e familiaridade.
As análises específicas do teste da hipótese são focadas em uma faixa latitudinal
restrita, proveniente dos resultados do teste de linearidade da resposta oceânica à
forçante do vento. O limite norte desta faixa deve ser longe o suficiente da dinâmica
equatorial e o limite sul deve ser antes da latitude crítica das ondas anuais. São
utilizados dois modelos Q-G, um linear e um não linear. Como se trata de modelos
idealizados, não há topografia e a geometria horizontal da bacia é retangular, no
caso não linear, e unidimensional, no caso linear. O modelo não linear apresenta
correntes médias compatíveis com as de um giro subtropical teórico clássico.
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Dados

Altura da superfície do mar

São utilizados dados altimétricos de multi-satélites (TOPEX/Poseidon, Jason1, Jason-2, ERS–1, ERS–2 e EnviSat) interpolados ao longo das passagens (alongtrack gridded ). Este conjunto de dados é gerado pelo Ssalto/Duacs (Segment Sol
multimissions d’ ALTimétrie, d’ Orbitographie et de localisation/Data Unification
and Altimeter Combination System). Sua distribuição é feita pela Aviso, disponível
no sítio http://www.aviso.oceanobs.com/duacs/.
A órbita dos altímetros é fixa e de repetição exata, ou seja, a cada ciclo de repetição exata ele amostra diferentes regiões até retornar ao posicionamento original.
O ciclo é de 9,9156 dias para os satélites da National Aeronautics and Space Administration – NASA (TOPEX/Poseidon, Jason-1 e Jason-2) e é de 35 dias para os
satélites da European Space Agency – ESA (ERS–1, ERS–2 e EnviSat) (POLITO,
2005). O conjunto de dados utilizado é composto por dados de apenas dois satélites,
um de ciclo de 9,9156 dias e um de 35 dias, mesmo que existam dados disponíveis
de mais satélites. Isso é feito para garantir estabilidade dos parâmetros estatísticos.
O dado altimétrico utilizado é a anomalia da altura da superfície do mar
(AASM), que corresponde à altura da superfície do mar (ASM) descontada a superfície média do mar do modelo CLS01_MSS (HERNANDEZ; SCHAEFFER, 2000),
a maré da Terra sólida, a maré do oceano geocêntrico, a maré polar (a devida às variações do eixo de rotação da Terra), o efeito do barômetro invertido e as flutuações
de alta frequência das elevações da superfície do mar devido à forçantes atmosféricas
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(DUMONT et al., 2009). Ao remover a superfície média do mar, as correntes médias ou permanentes não estarão presentes na série de AASM. A ASM é o resultado
da diferença entre a altitude do altímetro e o range do altímetro corrigido para os
efeitos da troposfera úmida, da troposfera seca, da ionosfera e do viés do estado
do mar. As correções dos erros de calibração e do instrumento já estão inclusas no
range e todas as correções supra citadas já foram previamente aplicadas aos dados
delayed time distribuídos pela AVISO.
A resolução final espacial dos dados é de 0,25◦ ×0,25◦ e a temporal de 7 dias.
Há disponibilidade dos dados diários (interpolados) de 10/1992 até alguns meses
da presente data, com cobertura espacial de 67,5◦ S a 67,5◦ N e precisão nominal
de 2 cm. Vale ressaltar que os valores de altura obtidos destes dados são referentes
aos processos integrados em toda a coluna d’água, entretanto são os processos da
picnoclina e camada superior do oceano que dominam a variabilidade.
Dada a importância das ondas de Rossby planetárias no conteúdo energético
de baixa frequência, todas as séries foram submetidas a uma sequência de filtros
bidimensionais de resposta impulsiva finita (FIR2D) da seguinte maneira:
η = ηt + η24 + η12 + η6 + η3 + η1 + ηK + ηE + ηr ,

(3.1)

onde η é a anomalia da altura da superfície do mar descontada a média temporal.
As componentes são filtradas em ordem e cada uma é removida de η antes da
aplicação do próximo filtro. A componente ηt é obtida aplicando um filtro gaussiano
simétrico, que seleciona sinais não propagantes com escala temporal anual ou maior
e escala espacial da largura da bacia. Esta componente inclui a variabilidade sazonal
e interanual. As componentes η24 , η12 , η6 , η3 , η1 são os sinais propagantes para oeste
com períodos aproximados de 24, 12, 6, 3 e 1,5 meses, respectivamente. O filtro para
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estas componentes é um cosseno atenuado assimétrico com o período desejado e o
comprimento de onda obtido iterativamente. Cada componente é filtrada na ordem
apresentada e pelo mesmo processo. Uma primeira estimativa para a velocidade de
fase, baseada na teoria linear clássica e na climatologia do World Ocean Atlas 2009
(WOA09) (LOCARNINI et al., 2010; ANTONOV et al., 2010), é usada em rodada
preliminar do filtro. Uma segunda velocidade de fase é obtida desta rodada através
de um método baseado em transformada de Radon (POLITO; CORNILLON, 1997),
o qual é explicado na Seção 3.4.5. Esta segunda estimativa é considerada a velocidade
de fase inicial. Após este passo, o filtro FIR2D é redefinido e aplicado recursivamente
até a velocidade de fase convergir para um valor estável, o qual é considerado quando
a varição entre rodadas sucessivas do filtro é menor que 10%. Se a convergência não
ocorrer em 20 iterações ou se a velocidade de fase ficar fora de um fator de dois da
velocidade de fase inicial, o processo iterativo é abandonado e a velocidade de fase
inicial é escolhida como a final. Os sinais das ondas de Kelvin equatoriais (ηK ) são
filtrados com um método parecido, sendo restritos para latitudes mais baixas que 5◦ .
O filtro gaussiano simétrico de período de 50 dias e comprimento de onda de 5◦ é
aplicado para amostrar os sinais de mesoescala restantes (ηE ). A última componente,
ηr , contém sinais de alta frequência e/ou de pequena escala, obtidos pela diferença
entre η e a soma de todas as outras componentes. Estes filtros não introduzem sinais
artificiais nos dados, pois (a) a diferença entre a soma das componentes filtradas e
o campo original é dominada por ruído de alta frequência e pequeno comprimento
de onda; e (b) as componentes são ortogonais e, portanto, as variâncias podem ser
somadas. Como o estudo é focado no período anual, a componente mais relevante é
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a η12 . A metodologia de filtragem é explicada em detalhes por Polito et al. (2000) e
Polito e Liu (2003).

3.2.2

Tensão de cisalhamento do vento

A fonte de dados para tensão de cisalhamento do vento é a série temporal fornecida pelo National Climatic Data Center (NCDC/NOAA) (ZHANG et al., 2006).
Este produto apresenta a magnitude da tensão de cisalhamento estimada da mescla
de dados de até seis sensores de micro-ondas, incluindo radiômetros e escaterômetros, enquanto a direção é proveniente dos resultados da Reanálise-2 do NCEP/DOE
(National Center for Environmental Prediction / Department of Energy).
A velocidade do vento pode ser estimada de dados de radiômetros devido a
três processos: a inclinação da superfície devido a ondas longas, se comparadas ao
comprimento de onda do canal de micro-ondas amostrado; a difração por ondas
curtas; e a presença de espuma (ROBINSON, 2004). A inclinação da superfície
resulta em efeito puramente geométrico, mudando a reflexão de Fresnel e, portanto,
a emissividade. Isto pode ser parametrizado e relacionado à velocidade do vento. A
difração de micro-ondas pelas ondas curtas depende da altura destas ondas, as quais
estão relacionadas à tensão de cisalhamento do vento. Este efeito não é bem descrito
analiticamente, sendo utilizada uma abordagem empírica. A cobertura de espuma
é relacionada com o vento de maneira similar, onde seu impacto na reflectância
e emissividade é melhor descrito empiricamente. Considerando estes processos, a
velocidade do vento pode ser estimada de radiômetros através da amostragens em
vários canais de micro-ondas e levando-se em conta a temperatura da superfície do
mar.
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Os campos de vento proveniente dos escaterômetros são espacialmente mais ricos que os campos dos modelos operacionais de previsão do tempo, sendo mais
adequados para lidar com a componente estocástica da velocidade na atmosfera
(LIU et al., 1998). Os escaterômetros são instrumentos ativos e operam na banda
de micro-ondas. O princípio de funcionamento é o espalhamento de Bragg por ondas
capilar-gravidade (ROBINSON, 2004). O comprimento destas ondas é cerca de 1 cm
a 5 cm e o período entre 1 s e 5 s. Estas características das ondas capilar-gravidade
resultam em interação construtiva com o sinal do radar, permitindo o sensor medir
o sinal retro-espalhado pelas ondas. Assim, a estimativa de velocidade do vento é
obtida indiretamente da rugosidade através de um algoritmo empírico. Os limites
de detecção também são impostos indiretamente. Quando o estado do mar está
calmo, a amplitude das ondas capilar-gravidade não serão suficientes para retroespalhar o sinal do radar, esse efeito ocorre para intensidades do vento menores que
3 a 4 ms−1 . As leituras acima de acima de 20 a 30 ms−1 não são confiáveis, devido
à presença de espuma e de outras ondas, caso o mar esteja muito agitado ou sob
intensa precipitação.
Embora a direção do vento também possa ser estimada por escaterômetros, neste
conjunto de dados ela provém da Reanálise-2 do NCEP/DOE. A Reanálise-2 é um
melhoramento da Reanálise do NCEP/NCAR (National Center for Environmental
Prediction / National Center for Atmospheric Research), devido a correções de erros
e atualização na parametrização dos processos físicos (KANAMITSU et al., 2002).
Uma vantagem dos resultados da Reanálise é que são temporalmente homogêneos,
ao contrário de resultados de análises que suportam a previsão do tempo em tempo

3. MATERIAIS E MÉTODOS

31

real, os quais são bastante heterogêneas no tempo, resultando em problemas para o
monitoramento do clima.
Assim, os campos de tensão de cisalhamento do vento do NCDC/NOAA possuem a riqueza espectral dos dados de escaterômetros, porém sem variações bruscas
de direção, devido a suavidade dos resultados da Reanálise-2 do NCEP/DOE. Estas
varições bruscas afetam drasticamente o ruído na estimativa de bombeamento de
Ekman. Há duas causas para tal: estas variações são potencializadas na determinação da tensão de cisalhamento, pois este é proporcional ao quadrado da velocidade
do vento, e no cálculo do rotacional, o qual depende da diferencial da tensão de
cisalhamento. Por estas razões é importante equilibrar realismo e suavização.
A resolução espacial do conjunto de dados é de 0,25◦ ×0,25◦ e a temporal é
diária. Valores acima de 4 Pa foram considerados espúrios e removidos. Além disso,
um filtro Blackman 2-D com tamanho de 1.5◦ ×1.5◦ foi aplicado para suavizar cada
mapa diário. Após a aplicação do filtro, o rotacional da tensão de cisalhamento do
vento (∇h × τ ) foi estimado por diferenças finitas numa região de quatro pontos
de grade. Os filtros FIR2D também foram aplicados no ∇h × τ , sendo que as
componentes relevantes para o estudo são a sazonal (∇h × τt ) e a propagante para
oeste com período anual (∇h × τ12 ).

3.3

Modelo Q-G de 11/2 camada

Um modelo Q-G de 11/2 camada foi utilizado para testar a hipótese de que
algumas regiões do oceano respondem a uma forçante oscilatória do ∇h × τ com
ondas de Rossby longas, baroclínicas e lineares. Este teste foi realizado calculando
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a correlação entre as ondas de Rossby observadas e ondas modeladas forçadas pelo
∇h × τ .
O modelo utilizado corresponde à aproximação de ondas longas do oceano de
uma camada e meia, quase-geostrófico, no plano β e com propagação apenas zonal.
A dinâmica da camada de Ekman depende essencialmente da viscosidade e não está
presente no modelo. No entanto, seus efeitos, ou seja, o estiramento ou achatamento
dos tubos de vórtice no interior geostrófico, são parametrizados através da condição
de contorno, que resulta em um forçamento contínuo. Esta é a forma mais simples
de incluir a física essencial de um oceano forçado pelo vento (MEYERS, 1979), tendo
sido utilizada em diversos outros estudos (PERKINS; HOLBROOK, 2001; KELLY;
THOMPSON, 2002; BOWEN et al., 2006).
Sob o conjunto de aproximações citado, o modelo resolve uma equação de onda
de primeira ordem similar à equação (1.29):
∂η
g0
∂η
− cp
= − ∇h ×
∂t
∂x
g



τ
ρ0 f


,

(3.2)

onde ρ0 = 1025 kg.m−3 é a densidade de referência. A versão discretizada desta
equação é dada por:
s
s
s+1
s
ηm+1,n
ηm,n
− ηm,n
− ηm,n
g0
− cp
= − wEs m,n ,
∆t
∆x
g

(3.3)

sendo ∆x a resolução espacial, ∆t é o passo de tempo e m, n e r são os índices zonal,
meridional e temporal, respectivamente. Convém notar que forçamento pelo vento
já está na forma de bombeamento de Ekman, proveniente da estimativa do ∇h × τ ,
s+1
explicada na Seção 3.2.2. Isolando ηm,n
, chega-se finalmente à equação efetivamente
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resolvida pelo modelo:
g0
∆t s
s
s
s+1
).
− ∆t wEs m,n + cp
− ηm,n
= ηm,n
(η
ηm,n
g
∆x m+1,n

(3.4)

Nota-se que há apenas propagação zonal neste modelo, o que é aproximação razoável para o período anual, uma vez que Krauss e Wuebber (1982) concluíram com
base em modelo linear, continuamente estratificado e no plano β que a propagação
das ondas de Rossby longas do primeiro modo baroclínico neste período é predominantemente para oeste. Polito e Cornillon (1997) observaram isto no Atlântico
Norte com dados altimétricos.

3.3.1

Configuração

Uma estimativa de g 0 foi feita para cada latitude de cada bacia oceânica, através do WOA09. A profundidade da interface das duas camadas foi assumida na
profundidade em que se observou o gradiente vertical de densidade máximo abaixo
da camada de mistura, assumida como 100 m. A densidade média acima desta
profundidade foi definida como ρ1 e a média abaixo como ρ2 . Os valores obtidos
são adequados para reproduzir pelo menos a ordem de magnitude da amplitude de
onda observada. Isto foi considerado suficiente, uma vez que determinar o deslocamento exato da superfície não é o propósito do trabalho. Os resultados da Seção 4.1
demonstram que a afirmação anterior é excessivamente cautelosa.
A velocidade de fase cp , teoricamente −βRd2 , é obtida empiricamente das ondas
observadas nos dados altimétricos de acordo com o método de Polito e Liu (2003).
A introdução de uma velocidade de fase observada é equivalente a se utilizar um β
efetivo no modelo. Neste caso, entende-se por β efetivo a variação da vorticidade

3. MATERIAIS E MÉTODOS

34

ambiente observada e não apenas a variação meridional da vorticidade planetária,
que é o β da teoria clássica.
Comparando a velocidade de fase estimada dos dados altimétricos com a velocidade de fase teórica baseada no WOA09 para ondas de Rossby livres do primeiro
modo baroclínico, em um oceano de 11/2 camada e sem fluxo médio (Figura 3.1),
observa-se que a última é usualmente menor por um fator de aproximadamente 2.
Esta discrepância é devida a todas as restrições feitas na estimativa teórica e é conhecida na literatura, conforme discutido na Seção 1.2. Killworth e Blundell (2004)
obtiveram uma relação de dispersão que leva em consideração várias restrições da
teoria clássica. Porém, apesar da teoria estendida de Killworth e Blundell (2004)
ainda ser linear, a relação de dispersão é complicada e demanda estimativas de diversos parâmetros, como batimetria e correntes médias. Por esta razão, optou-se
por corrigir a velocidade empiricamente no presente estudo.

3.3.2

Experimentos

Quatro simulações foram feitas usando a equação (3.2), onde foram alternadas
duas condições de contorno na borda leste e duas forçantes diferentes. Na simulação 1, a componente anual propagante para oeste filtrada dos dados altimétricos é
utilizada como condição de contorno e forçada com o total do ∇h ×τ . A simulação 2
foi realizada com uma condição de contorno de Dirichlet, com a altura igual a zero
ao longo da borda leste, porém foi utilizada a mesma forçante do caso anterior. Para
a simulação 3, usou-se a mesma condição de contorno da simulação 1, contudo a forçante foi a soma de ∇h × τt e ∇h × τ12 , denominada ∇h × τt12 . Por fim, a simulação
4 possui a mesma condição de contorno que a simulação 2 e a mesma forçante da
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(a) Atlântico

(b) Pacı́fico

(c) Índico
AVISO
WOA09

20◦ N

0◦

20◦ S

40◦ S

−25.0 −12.5

0.0 −50

−25

velocidade de fase

0 −50

(cm.s−1 )

−25

0

Figura 3.1: Médias zonais da estimativa da velocidade de fase dos sinais propagantes
para oeste com período anual dos dados altimétricos (círculos) e das velocidades de fase
teórica para ondas de Rossby longas baseadas no World Ocean Atlas 2009 (estrelas).
Estimativas mostradas para os oceanos (a) Atlântico, (b) Pacífico e (c) Índico

simulação 3. A tabela 3.1 apresenta as características distintivas de cada simulação
para referência rápida.
Em todos os casos, o esquema de discretização utilizado é o upwind de primeira
ordem, com passo de tempo variável e passo espacial de 1/16◦ . Para cada par latitudeoceano, foi escolhido como passo de tempo o divisor inteiro de 604800 s (7 dias) que
resultasse na condição de estabilidade CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) mais próxima
de 1 possível. A posição da borda leste corresponde à longitude da isóbata de 1000 m
do talude continental. As observações de anomalia da altura da superfície do mar em
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3 de outubro de 1992 foram usadas como condição inicial em ambas as simulações.
O intervalo entre esta data e 27 de novembro de 2010 foi utilizado para comparação
estatística entre os dados e os resultados do modelo. As simulações foram restritas
apenas para latitudes mais altas que 3◦ para excluirmos a região equatorial, onde a
teoria discutida na Seção 1.1 não se aplica.

3.3.3

Análise estatística

Foram calculados os coeficientes de correlação entre as observações altimétricas e
os resultados das simulações para cada série temporal de cada par latitude-longitude
em que há dados observacionais. As correlações foram determinadas tanto com a
altura da superfície do mar observada total (η0 ), como com a componente propagante
anual filtrada (η12 ).
Para testar a relevância estatística das correlações obtidas, um teste de Montecarlo foi realizado. O teste consiste em executar 100 simulações da equação (3.2)
utilizando uma forçante aleatória no lugar do ∇h × τ , para todas as bacias oceânicas e latitudes. As matrizes aleatórias são baseadas na decomposição dos dados
de ∇h × τ em funções empíricas ortogonais (EOF, do inglês, Empirical Orthogonal
Functions).
Tabela 3.1: Condição de contorno e forçante de cada simulação, além do painel em que
seus resultados são apresentados nas figuras

Simulação

Condição de
Contorno

ηM 1
ηM 2
ηM 3
ηM 4

η12
zero
η12
zero

Forçante
∇h × τ
∇h × τ
∇h × τt12
∇h × τt12

Painel nos
diagramas xt

Painel nos
mapas

b
c
f
g

a
b
c
d
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Para cada simulação de Montecarlo, as cinco primeiras componentes principais
(PCs, do inglês, Principal Components) são substituídas por vetores aleatórios. Estes vetores foram gerados com Neff amostras e interpolados para ter o mesmo tamanho amostral que as PCs, sendo que Neff é o tamanho amostral efetivo para cada
PC e é obtido por (TRENBERTH, 1984):
Neff =

N
,
ta

(3.5)

onde N é o tamanho amostral e ta é o tempo de autocorrelação, definido como
(TRENBERTH, 1984):

N 
X
i
ta = 1 + 2
1−
ςi ,
N
i=1

(3.6)

sendo ςi a autocorrelação com atraso i.
Cada vetor aleatório é reescalado para ter a mesma média e desvio padrão da
respectiva PC. O produto vetorial de cada vetor aleatório com a respectiva EOF são
somados, resultando na matriz aleatória para forçar o modelo.
Este procedimento garante que a variabilidade temporal da forçante aleatória
seja similar à do ∇h × τ estimado dos dados de escaterômetros. A figura 3.2 mostra
um exemplo desta metodologia, onde se observam os periodogramas de potência
espectral da primeira PC do ∇h × τ para 14,375◦ N no Atlântico. Nela tem-se o
periodograma de um vetor aleatório obtido da metodologia acima e de um vetor
aleatório obtido sem considerar o número efetivo de observações. É nítido que
a potência espectral do último não varia significativamente com o período, sendo
apenas ruído branco. Já para o caso do vetor obtido com base no número efetivo de
observações, o espectro claramente tem maior potência em períodos maiores, sendo
similar ao espectro proveniente dos dados.

potência espectral [Pa m−2 s−1 ]
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102
101
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10−1
10−2
10−3
22.75
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91
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364
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Figura 3.2: Potência espectral da primeira componente principal: do ∇h × τ estimada de
dados de escaterômetros (preta), de um vetor aleatório baseado no número efetivo de
observações (vermelha) e de um vetor aleatório baseado no número total de observações
(cinza)

Após todas as simulações com as forçantes aleatórias, foram calculados os coeficientes de correlação com η0 e η12 , resultando em 100 coeficientes de correlação
para cada caso e para cada par de latitude e longitude. Para cada ponto espacial, a
transformação de Fisher é aplicada nos coeficientes e o valor médio mais dois desvios
padrão é obtido. Então, após a transformação inversa de Fisher, é obtido o limiar
de 97% de confiança para os coeficientes de correlação, uma vez que é um teste
unilateral.

3.4

Modelo Q-G não linear

Uma das características do modelo anterior é não possuir nenhuma dependência
na coordenada y, ou seja, considera apenas a propagação zonal das ondas de Rossby.
Mas, tanto a teoria clássica (equação 1.18) quanto estudos que propoem estendêla (DEWAR, 1998) apresentam ondas de Rossby que não são contidas em uma
latitude específica, permitindo propagação meridional. Além disso, é preciso que
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sejam considerados os efeitos não lineares. Logo, faz-se necessário um modelo menos
simplista que o utilizado para o teste de linearidade.
Para tal, é utilizado o Quasi-Geostrophic Coupled Model (Q-GCM) versão 1.4
ligeiramente modificado. Este modelo tem sido desenvolvido em conjunto pelo National Oceanography Centre (Reino Unido), pela Florida State University (EUA)
e pela Australian National University (Austrália). O Q-GCM é um modelo com
acoplamento oceano-atmosfera de escala espacial de bacias oceânicas, de latitudes
médias e quase-geostrófico. O código original está descrito em Hogg et al. (2003) e
desde então ele vem sido aprimorado e utilizado em uma série de trabalhos, sendo
que Hogg et al. (2009) e Hutchinson et al. (2010) utilizaram a versão 1.4. Maiores
detalhes sobre o modelo podem ser obtidos no manual do usuário (HOGG et al.,
2010).
Embora permita o acoplamento com a atmosfera, neste estudo ele é utilizado
apenas como um modelo oceânico de três camadas, com a parte atmosférica sendo
uma forçante imposta. O modelo permite utilizar como domínio oceânico apenas
uma bacia retangular ou canal contínuo zonal para simular o oceano Austral (HUTCHINSON et al., 2010). Uma outra limitação da versão 1.4 do modelo era que
apenas uma forçante atmosférica média era aceita, o que conflitava com o objetivo do presente trabalho de forçar movimentos oscilatórios. Assim, é necessário
modificar o código fonte para permitir uma forçante externa variável no tempo.
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Configuração básica

Todos os experimentos utilizando o Q-GCM utilizam um domínio retangular
que assemelha-se às dimensões do Atlântico sul. A extensão zonal é de 6000 km
e a meridional, de 3200 km. A latitude de referência é 23,5◦ S, determinando que
f0 = −5, 8 × 10−5 s−1 e β = 2, 093 × 10−11 m−1 s−1 . As gravidades reduzidas das
interfaces variam de acordo com o experimento.
A espessura da primeira (H1 ) e da segunda (H2 ) camadas são de 500 m, enquanto
a da terceira camada (H3 ) é de 4000 m. Dada a diferença de ordem de grandeza na
espessura da terceira camada, é esperado que ela seja pouco ativa dinamicamente,
se comparada às outras duas camadas.
A resolução espacial é de 10 km e o passo de tempo é de 1600 s e os resultados
do modelo são escritos a cada 7 dias de simulação. A saída do modelo é composta
pelos campos de pressão dinâmica de cada camada.
A condição de contorno do modelo é do tipo mista, baseada em Haidvogel et
al. (1992). Ela é determinada por um coeficiente adimensional (αbc ) que é zero para
free slip e infinito para no-slip, embora αbc > 2 seja uma boa aproximação para
no-slip na prática. Todos os experimentos foram realizados com αbc = 5, resultando
em uma condição de contorno no-slip. Estes e os demais parâmetros do modelo
podem ser conferidos na Tabela 3.2. Ressalta-se que nem todos os parâmetros apresentados são relevantes para a dinâmica estudada neste trabalho, por exemplo a
estrutura de temperatura potencial, cujo impacto no modelo é no fluxo de calor entre a atmosfera e o oceano. Os valores para os coeficientes de difusão e viscosidade,
assim como os parâmetros termodinâmicos, foram escolhidos para serem iguais aos
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Tabela 3.2: Parâmetros oceânicos utilizados nos experimentos do Q-GCM

Parâmetro

Valor

f0
β
Lx × Ly
∆x
∆t
Hn
ρ
Hm
δek
A2
A4
αbc
Tn
Cp
K2
K4

−5, 8 × 10−5 s−1
2, 093 × 10−9 (ms)−1
6000 × 3200 km
10 km
1600 s
(500, 500, 4000) m
1000 kgm−3
100 m
1m
0 m2 s−1
3 × 1010 m4 s−1
5
(288, 278, 275) K
4000 J(kgK)−1
380 m2 s−1
4 × 1010 m4 s−1

Descrição
Parâmetro de Coriolis de referência
Parâmetro de Rossby
Tamanho do domínio
Resolução espacial
Passo de tempo
Espessura das camadas
Densidade média
Espessura da camada de mistura oceânica
Espessura da camada de Ekman de fundo
Coeficiente de viscosidade laplaciano
Coefficiente de viscosidade bi-harmônico
Coeficiente de condição de contorno mista
Estrutura de temperatura potencial
Calor específico
Coeficiente de difusão de temperatura
Coeficiente de difusão de 4a ordem

utilizados por Hogg et al. (2009), onde é simulado um giro-duplo em uma bacia
quadrada de 3840 km. A apresentação de todos os parâmetros visa principalmente
a reprodutibilidade do trabalho.

3.4.2

Forçante

Uma função matemática simples, a qual reproduz o giro subtropical da teoria
clássica, é adotada como forçante média (Figura 3.3a):
τf = (τx , 0),




0, se y < yc ou y > (Ly − yc ),
τx =





τ0 cos π y−yc , se yc ≤ y ≤ (Ly − yc ),
Ly −2yc

(3.7a)

(3.7b)

onde τf é a tensão de cisalhamento forçante, que no caso apresenta apenas a componente zonal τx ; τ0 = 2 × 10−2 Pa é amplitude espacial da forçante que não varia
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no tempo (equação 3.7b); Ly é a extensão meridional do domínio; y é a coordenada
meridional; e yc = 200 km é a extensão meridional das áreas sem forçante média nas
bordas norte e sul.
Utilizar uma forçante idealizada facilita tanto a comparação com resultados
teóricos, como na interpretação dos resultados do modelo. A amplitude da forçante
tem a mesma ordem de grandeza da média espacial e temporal da componente zonal
da tensão de cisalhamento dos dados do NCDC entre as latitudes de 40◦ S a 10◦ S no
oceano Atlântico. Nas extremidades meridionais do domínio, é definido um intervalo
yc sem forçante com a finalidade de que o giro médio resultante seja limitado pela
posição de rotacional zero da tensão de cisalhamento do vento, e não devido aos
limites físicos do domínio.
A anomalia da forçante, ou seja, a parcela que varia no tempo, é assumida como
uma oscilação periódica anual na borda leste, com decaimento gaussiano zonal e
constante meridionalmente (Figura 3.3b):



t
(Lx − x)2
sin 2π
,
wE = wE0 exp −
32R12
T


(3.8)

sendo wE a anomalia do bombeamento de Ekman, ou seja, a forçante variável no
tempo; wE0 = 8, 46 × 10−7 ms−1 é a amplitude; Ly é a extensão zonal do domínio;
R1 =

√

g10 H1/f0

é o primeiro raio de deformação baroclínico; T é o período da forçante,

no caso, um ano.

3.4.3

Experimentos

Um spin-up de 100 anos é realizado, utilizando apenas a forçante média (Figura 3.3a). Após o spin-up, são simulados mais 10 anos, já em situação estável,
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Figura 3.3: (a) Bombeamento de Ekman utilizado como forçante média em função
apenas da latitude (equação 3.7) e (b) bombeamento de Ekman utilizado como forçante
variável zonalmente e temporalmente, mas não meridionalmente (equação 3.8). Em
ambos os casos, não há variação nas dimensões suprimidas

salvando a saída do modelo a cada 90 dias, com o propósito de serem condições
iniciais de novas simulações. A obtenção destas condições iniciais a partir de uma
mesma simulação, sendo equidistantes temporalmente, poderia introduzir um viés
nas simulações futuras. Felizmente, este não é o caso, uma vez que não se pode
observar padrões na correlação entre a primeira condição inicial e as demais (Figura 3.4).
Cada uma dessas 40 saídas é utilizada como condição inicial de uma nova simulação de 25 anos. Nestas simulações, além da forçante média, é adicionada a
anomalia da forçante. As saídas destas 40 simulações são combinadas, resultando
em uma simulação média de 25 anos, a ensemble average (THOMSON; EMERY,
2014). Da ensemble average, calculam-se as anomalias médias para cada um dos
doze meses.
Todos os passos descritos nesta seção foram executados para cada um dos quatro
experimentos realizados. Os experimentos 1 e 2 possuem a gravidade reduzida da

3. MATERIAIS E MÉTODOS

44

coeficiente de correlação

0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3

5

10

15

20

25

30

35

40

no da condição inicial

Figura 3.4: Coeficientes correlação entre a primeira condição inicial e as outras 39 para o
experimento 2.

primeira interface igual a 3 × 10−2 m s−2 e da segunda igual a 1, 5 × 10−2 m s−2 . Já os
experimentos 3 e 4 tem g10 = 5 × 10−2 m s−2 e g20 = 2, 5 × 10−2 m s−2 . Os experimentos
1 e 3 são realizados em uma versão do modelo modificada pelo Dr. Bruno Deremble
da Florida State University. A modificação consiste em permitir que os raios de
deformação variem com a latitude, por exemplo, R1 =

√

g10 H1/f .

A variação dos raios

de deformação resulta na variação da velocidade de fase das ondas de Rossby longas
com a latitude. Consequentemente, o comprimento de onda das ondas planetárias
também será função da latitude, uma vez que o período da forçante é o mesmo em
toda a extensão meridional. Com isso, espera-se ondas de comprimento menor e mais
lentas conforme a latitude progride em direção ao polo, assim como no oceano real.
Ressalta-se que esta alteração não é feita no cálculo da forçante, onde ainda é válida
a equação (3.8) com o raio de deformação calculado com f0 . Já os experimentos 2 e
4 são realizados na versão padrão, com os raios de deformação constantes.
Um experimento de controle foi realizado, o qual consistiu em 40 simulações
forçadas somente com a condição média, as quais foram combinadas em uma ensemble average. Como experimento 1 é o mais relevante, pois suas condições são
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as mais similares ao oceano real, as configurações básicas e condições iniciais desse
experimento de controle são idênticas às do experimento 1. Pela mesma razão, os
resultados apresentados e as discussões são focados no experimento 1, sendo que os
resultados dos demais experimentos são apresentados como contrapontos.

3.4.4

Energia

A simulação do Q-GCM apresenta como saída a pressão dinâmica, de maneira
que as componentes da velocidade podem ser facilmente estimadas através da relação
geostrófica (equação 1.5). Também se pode estimar a anomalia da profundidade da
interface entre as camadas:
pn+1 − pn
,
ρ0 gn0

ηn =

(3.9)

sendo o índice n relativo a n-ésima interface ou camada, dependendo de qual é a
referência da variável. Com as estimativas obtidas das equações (1.5) e (3.9), podese estimar a energia cinética da primeira camada e potencial da primeira interface:

EKn

ρ0 Hn
=
2

ZZ

(ūn2 + v̄ n2 )dxdy,

(3.10a)

ηn2 dxdy,

(3.10b)

A

EP n =

0

ρ0 gn
2

ZZ
A

onde, EKn é a energia cinética da n-ésima camada e EP n é a energia potencial da
n-ésima interface. As equações (3.10a) e (3.10b) foram discretizadas e calculadas
para os resultados dos experimentos.
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Análise dos resultados

As velocidades de fase dos sinais propagantes nos resultados do modelo são
estimadas com a utilização da transformada de Radon, a qual é uma transformada
integral. O espaço de Radon é composto por um raio (r) e um ângulo (ϕ), sendo
o domínio da transformada. A projeção de uma função em r no ângulo ϕ é a sua
transformada de Radon, de acordo com (LIM, 1990):
Z

∞

h(x0 , t0 )ds,

(3.11a)

x0 = r cos ϕ − s sin ϕ,

(3.11b)

t0 = r sin ϕ + s cos ϕ,

(3.11c)

R{h}(r, ϕ) =

−∞

onde R{h} é a transformada de Radon de h, que é uma função de x e t, sendo que
x0 e t0 representam os valores que estas variáveis devem assumir na transformação
afim, a qual resulta na rotação da função h.
Para testar este método, foi criada uma função artificial, com domínio espaçotemporal idêntico aos resultados do modelo:


x
t
h = 0, 3 sin 2π + 2π
+ h̃,
L
T

(3.12)

onde h agora é a função artificial, composta por uma onda propagante para oeste,
com comprimento de de onda L de 2000 km e período T de 1 ano, e por h̃, um ruído
branco com dez vezes a amplitude da porção ondulatória.
A transformada R{h} é calculada para o intervalo angular no espaço de Radon
de −π/2 < ϕ < 0, com resolução de π/360. Posteriormente, R{h} é normalizada pela
transformada de Radon de uma função unitária com o mesmo domínio de h.
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No diagrama de Hovmöller da função h, as ondas são praticamente imperceptíveis, dada a quantidade de ruído (Figura 3.5). Na transformada de Radon de h
normalizada (Figura 3.5b), é evidente que os valores absolutos máximos ocorrem
próximos de

5π/12.

Na figura 3.5c, obtém-se que ângulo em que ocorre o desvio-

padrão máximo é um passo de ângulo (π/360) abaixo de

5π/12.

Com este ângulo e as

resoluções espacial e temporal, pode-se estimar a velocidade de fase dominante na
função h sendo igual a −6, 39 × 10−2 m s−1 , valor muito próximo da velocidade de
fase real, calculada por L/T , que é igual a −6, 34 × 10−2 m s−1 . Esta diferença de 1%
deve-se à discretização de ϕ na equação 3.11 com resolução de π/360.
A análise espectral dos resultados dos experimentos é baseada na aplicação da
transformada de ondaleta em séries temporais de determinados pontos de grade.
Há vantagens em se utilizar a transformada de ondaletas em vez da de Fourier, a
qual é mais usual para análise espectral de séries temporais. A principal delas é
a capacidade da transformada de ondaletas obter também da função analisada os
sinais não periódicos, descontínuos e não estacionários. A transformada de ondaleta
é um filtro passa-banda com uma função resposta conhecida, a função ondaleta
mãe (TORRENCE; COMPO, 1998). A ondaleta mãe é escalonada e transladada,
resultando em outras funções denominadas ondaletas filhas. A transformada em
si consiste na convolução das ondaletas filhas com a série temporal analisada. Isto
permite obter a amplitude de feições da série original em função da escala da ondaleta
e também como estas amplitudes variam no tempo. Enquanto na transformada
de Fourier a densidade de potência espectral possui o domínio na frequência, na
transformada de ondaletas o domínio é composto pelo tempo e pela escala. A escala
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Figura 3.5: (a) Diagrama de Hovmöller da função teste; (b) sua transformada de Radon
normalizada; e (c) o desvio-padrão da transformada de Radon em função do ângulo do
espaço de Radon.
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Figura 3.6: Componente real (linha preta) e imaginária (linha cinza) da ondaleta mãe de
Morlet com ω0 = 6.

da transformada de ondaleta é análoga ao domínio da frequência da transformada
de Fourier e pode ser interpretada assim.
Vários fatores influenciam na escolha da ondaleta mãe, como a sua ortogonalidade, se é complexa ou real, a sua escala de decaimento e o formato (TORRENCE;
COMPO, 1998). Neste trabalho, a função de Morlet é a escolhida como ondaleta
mãe (equação 3.13). Ela é uma onda envelopada por uma gaussiana, seu formato
pode ser conferido na figura 3.6 e ela é expressa por:
ϑ0 (ε) = π −1/4 eiω0 ε e−ε

2 /2

(3.13)

onde ϑ0 é a ondaleta mãe, ε é o tempo adimensional e ω0 é a frequência adimensional.
Por ser uma função complexa, ela permite obter informação tanto da amplitude
quanto da fase dos sinais presentes na série temporal, sendo adequada para analisar
fenômenos oscilatórios.
O domínio da escala da ondaleta é dado por:
sj = s0 2jδj ,
J=

j = 0, 1, ..., J

log2 (Nj δt/s0 )
,
δj

(3.14a)
(3.14b)
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onde, sj é a escala, s0 é a escala mínima, δj é a resolução da escala, J determina
a escala máxima, Nj usualmente representa o número de amostras da série temporal, porém pode ser menor caso não haja interesse nos resultados para períodos
muito longos. Torrence e Compo (1998) recomendam que a escala mínima deve ser
escolhida de maneira que o período equivalente de Fourier seja 2∆t. Para a ondaleta mãe de Morlet com ω0 = 6, a escala é quase igual ao equivalente período da
transformada de Fourier, diferenciando-se em apenas 3%. Assim, neste trabalho são
utilizados ω0 = 6 e s0 = 2∆t. Os demais parâmetros são δj = 0, 05 e Nj = 128,
de maneira que o período mínimo contemplado na transformada é de 2 semanas e o
período máximo é de 5 anos.
Previamente à aplicação da transformada de ondaletas, as séries temporais têm
suas médias removidas e são normalizadas pelos seus desvios padrão. Após a transformada, é feita uma nova normalização para que a integral do espectro no espaço
das frequências e do tempo possa preservar as variâncias das séries originais.
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4.

Resultados e discussões

4.1

Modelo Q-G de 11/2 camada

4.1.1

Diagramas de Hovmöller

Nesta seção são mostrados diagramas de Hovmöller para cada uma das bacias
oceânicas a título de exemplo. A partir da comparação dos resultados dispostos
nesse diagramas, pode-se analisar qual dos dois mecanismos é dominante na gênese
das ondas de Rossby. O primeiro refere-se ao forçamento remoto, ou seja, o efeito
de borda leste, e o outro remete ao caso em que as ondas planetárias são geradas
principalmente pelo forçamento atmosférico local.
No primeiro exemplo (Figura 4.1), pode-se observar diagramas de Hovmöller em
14,375◦ N no oceano Atlântico da: (a) altura da superfície livre observada pelos
altímetros, descontada sua componente não propagante sazonal (η0 ); (b) a altura
modelada da simulação 1 (ηM 1 ); (c) a altura da simulação 2 (ηM 2 ); (d) a diferença
entre as simulações 1 e 2 (ηB ); (e) a componente propagante para oeste na banda
anual da altura observada (η12 ) ; (f) a altura modelada da simulação 3 (ηM 3 ); e (g)
a altura da simulação 4 (ηM 4 ). Relembrando as informações da Tabela 3.1, tem-se
que ηM 1 e ηM 3 são forçadas tanto pelo ∇h × τ , quanto pelo efeito de borda leste.
Por sua vez, ηM 2 e ηM 4 são forçadas apenas pelo ∇h × τ . Como o modelo é linear (equação 3.2), a diferença entre ηM 1 e ηM 2 é o equivalente a uma simulação que
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Tabela 4.1: Médias zonais dos coeficientes de correlação entre os dados altimétricos e os
resultados da simulação do modelo linear de 11/2 camada para 14,375◦ N no oceano
Atlântico.

η0
η12

ηM 1

ηM 2

ηM 3

ηM 4

ηB

0,42
0,69

0,24
0,29

0,42
0,70

0,23
0,29

0,40
0,72

apresente η12 como condição de contorno leste e forçante zero, ou seja, é simplesmente a propagação do valor de η12 na borda leste. Ambas as simulações ηM 1 e ηM 3
assemelham-se à componente filtrada η12 . É possível identificar cristas e cavados
com período próximo à banda anual no diagrama η0 , sendo similares aos observados
nas simulações 1 e 3. As correlações médias zonais entre os resultados das simulações e os dados altimétricos podem ser observadas na Tabela 4.1. Tanto ηM 2 e
ηM 4 não apresentam uma correlação alta com η12 . As simulações de ηM 2 e de ηM 4
apresentam ondas continuamente forçadas e pode-se identificar uma intensificação
da amplitude a partir da metade oeste da bacia. Esta intensificação é evidentemente
devida à troca de momentum com a atmosfera, não compactuando com a hipótese
de Barnier (1988), que creditam esta intensificação à interação com a topografia.
Observa-se especialmente em ηM 4 uma modulação interanual, onde há uma sucessão
de cristas e cavados mais positivas e mais negativas, sendo que este sinal é proveniente da forçante atmosférica. Assim, nesta latitude e bacia oceânica, a geração das
ondas planetárias é dominada pelo efeito da forçante na borda leste. Vale notar que
embora o efeito forçamento local pelo ∇h × τ tenha sido deletério nas correlações
com η0 , ele acresceu as correlações com η12 .
No Atlântico Sul, a latitude de 12,375◦ S é a escolhida para exemplo (Figura 4.2).
Qualitativamente, os resultados de todas as simulações assemelham-se a η12 , apa-
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Figura 4.1: Diagramas de Hovmöller para (a) anomalia da altura observada descontada a
componente sazonal (η0 ); (b) altura modelada com η12 como condição de contorno leste e
forçada pelo ∇h × τ não filtrado (ηM 1 ); (c) altura modelada com zero como condição de
contorno leste e a mesma forçante do caso anterior (ηM 2 ); (d) a diferença entre ηM 1 e ηM 2
(ηB ); (e) a componente filtrada propagante para oeste na banda anual de η0 (η12 ); (f)
altura modelada com η12 como condição de contorno leste e forçada pelo ∇h × τ filtrado
(ηM 3 ); e (g) altura modelada com zero como condição de contorno leste e a mesma
forçante do caso anterior (ηM 4 ). Todos referentes a 14,375◦ N no oceano Atlântico. A
escala de cor é idêntica em todos os diagramas.
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Tabela 4.2: Similar à Tabela 4.1 para 12,375◦ S no oceano Atlântico.

η0
η12

ηM 1

ηM 2

ηM 3

ηM 4

ηB

0,41
0,83

0,38
0,67

0,41
0,84

0,39
0,71

0,36
0,79

rentemente com grande coincidência de fase. Das médias zonais das correlações
(Tabela 4.2), observa-se que as correlações dos dados altimétricos com ηB é similar
aos respectivos valores de correlação com as simulações ηM 2 e ηM 4 , as quais representam o efeito da forçante local. As maiores correlações com η0 e η12 são das
simulações ηM 1 e ηM 3 , que apresentam ambas as forçantes. Assim, este é um caso
onde nenhum dos processos de forçamento das ondas de Rossby longas é dominante,
onde o forçamento local e o remoto têm importância similar.
Em 6,375◦ N no oceano Pacífico (Figura 4.3), ηM 1 (ou ηM 3 ) são muito similares a
ηM 2 (ou ηM 4 ). Os resultados de todas as simulações são visualmente similares com
η0 e η12 . É interessante notar que a amplitude das simulações ηM 2 e ηM 4 , que tiveram
a forçante filtrada, são substancialmente maiores que a amplitude de η12 . Este é o
único exemplo em que isto foi observado, em todos os demais, as amplitudes das
simulações são bastante parecidas com as dos dados. As correlações médias zonais
(Tabela 4.3) com η0 são maiores para as simulações sem o efeito de borda leste (ηM 2
e ηM 4 ), ou seja, o forçamento remoto piora a comparação dos resultados do modelo
com os dados. Para as correlações com η12 , os melhores resultados são obtidos com
ambas as forçantes (ηM 1 e ηM 3 ), porém ainda é evidente que o efeito dominante é o
forçamento local pelo ∇h × τ . Nota-se ainda que o forçamento pelo ∇h × τ próximo
à borda leste e no interior estão fora de fase (Figura 4.3g), indicando que há dois
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Tabela 4.3: Similar à Tabela 4.1 para 6,375◦ N no oceano Pacífico.

η0
η12

ηM 1

ηM 2

ηM 3

ηM 4

ηB

0,40
0,69

0,45
0,64

0,43
0,73

0,46
0,67

-0,03
0,21

regimes de ∇h × τ distintos. O regime do interior da bacia, apresenta um ciclo anual
mais regular, com exceção do período do El Niño de 1997/1998.
Em comparação com os diagramas de η0 anteriores, observa-se na Figura 4.4 que
o espectro de variabilidade é mais rico. O sinal da onda anual perde um pouco de
amplitude em favor tanto do sinal interanual dominado pelo El Niño como para sinais
de frequência intra-anual, os quais também são identificados como ondas de Rossby.
Os resultados dos modelos contém também essa variedade de sinais, resultando em
um bom ajuste das simulações com os dados altimétricos para 9,375◦ S no oceano
Pacífico. Das médias zonais dos coeficientes de correlação (Tabela 4.4) observa-se
que as correlações entre os dados altimétricos e ηM 2 ou ηM 4 são maiores do que entre
os dados e ηB . Assim, como no exemplo do Pacífico Norte, o efeito da forçante local
é mais importante que o da forçante remota. Os sinais de frequência abaixo e acima
da anual estão presentes em ηM 2 , mas não em ηB . Portanto, pode-se afirmar que
a gênese destes sinais está associada ao ∇h × τ e não a sinais forçados na borda.
A simplicidade do modelo garante também que estes sinais intra-anuais não podem
ser gerados por instabilidade das correntes (POLITO; SATO, 2003). Todavia, ao
contrário do caso anterior, o efeito de borda leste colabora para um melhor ajuste
das simulações com as observações.
Na latitude de 10,125◦ S no oceano Índico (Figura 4.5), observa-se claramente
sinais propagantes para oeste em η0 , porém as ondas simuladas não estão em fase
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Figura 4.3: Similar à Figura 4.1 para 6,375◦ N no oceano Pacífico.
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Figura 4.4: Similar à Figura 4.1 para 9,375◦ S no oceano Pacífico.
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Tabela 4.4: Similar à Tabela 4.1 para 9,375◦ S no oceano Pacífico.

η0
η12

ηM 1

ηM 2

ηM 3

ηM 4

ηB

0,40
0,54

0,36
0,41

0,42
0,55

0,41
0,44

0,20
0,38

com estes sinais. Esta ideia é suportada pelos baixos coeficientes de correlação zonais
médios entre η0 e as simulações (Tabela 4.5). A comparação entre os painéis de ηM 1
e ηM 2 (Figuras 4.5b e 4.5c) demonstra que a forçante principal é a devida ao efeito
de borda leste, no caso em 124,625◦ E. Este limite é referente a isóbata de 1000 m,
porém é possível que a origem do sinal esteja mais a leste desta longitude em águas
mais rasas. Desta forma, o sinal altimétrico da região de formação pode ter sido
suprimido por apresentar baixa confiabilidade, sendo uma causa plausível para a
discrepância de fase obtida. A solução deste problema envolve o reprocessamento
da série temporal dos dados altimétricos com um modelo local de maré, o que está
fora do escopo deste estudo. Em contrapartida, as simulações reproduzem o sinal
de onda de Rossby longa anual η12 relativamente bem, com correlações acima de
0,5 nas que possuem o efeito da forçante remota e acima de 0,4 nas simulações
que apresentam apenas a forçante local. Esta região é um exemplo onde o efeito de
borda leste é o mais importante na geração de ondas planetárias, mas a geração local
pelo ∇h × τ não é negligenciável. Pode-se notar que há sinais de ondas de Rossby
intra-anuais na Figura 4.5a. Este sinal não aparece no painel de ηB (Figura 4.5d),
mas é evidente no painel de ηM 2 (Figura 4.5c). Portanto, é um sinal forçado pelo
∇h × τ no interior da bacia. Vale lembrar que este sinal intra-anual não pode ser
causado por vórtices, pois modelo não resolve este fenômeno, contemplando apenas
as ondas planetárias.
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Figura 4.5: Similar à Figura 4.1 para 10,125◦ S no oceano Índico.
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Tabela 4.5: Similar à Tabela 4.1 para 10,125◦ S no oceano Índico.

η0
η12

4.1.2

ηM 1

ηM 2

ηM 3

ηM 4

ηB

0,28
0,59

0,26
0,43

0,29
0,59

0,30
0,48

0,25
0,59

Correlações globais

O coeficiente de correlação de cada par de latitude e longitude foi calculado entre η0 e cada uma das simulações (Figura 4.6). A Figura 4.7 é análoga a Figura 4.6,
porém mostrando correlações das simulações com η12 em vez de com η0 . A importância relativa das correlações obtidas com η12 depende da relevância desta componente
quando comparada a η0 . A Figura 4.8 apresenta os coeficientes de correlação entre
η0 e η12 , com valores de até 0,79. É evidente que η12 explica uma quantidade substancial da variação da anomalia da superfície do mar na maioria do oceano global,
conforme mostrado por Polito e Liu (2003).
Em todos os mapas da Figura 4.6, as correlações são maiores na região tropical,
com valores de até 0,78, 0,74, 0,81, 0,76 e 0,79, nos mapas a, b, c, d e e respectivamente. As correlações baixas em latitudes médias não surpreendem. Velocidades
de fase em latitudes extra tropicais variam significativamente com a longitude (POLITO; LIU, 2003). Logo, há uma grande chance das ondas simuladas saírem de
fase com as observações a apenas alguns comprimentos de onda a oeste da borda
leste, uma vez que o modelo usa uma velocidade de fase constante. Os mapas da
Figura 4.7 mostram um padrão de correlação similares à Figura 4.6, no entanto com
valores absolutos maiores, com coeficientes de correlação de até 0,86 na Figura 4.7b e
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Figura 4.6: Coeficientes de correlação entre as series temporais de anomalia da altura
observada descontada sua componente sazonal (η0 ) e: (a) de altura modelada com
condição de contorno não zero e forçada pelo ∇h × τ não filtrado (ηM 1 ); (b) de altura
modelada com condição de contorno zero e a mesma forçante que a anterior (ηM 2 ); (c) de
altura modelada com condição de contorno não zero e forçada pelo ∇h × τ filtrado (ηM 3 );
(d) de altura modelada com condição de contorno zero e a mesma forçante que a anterior
(ηM 4 ); (e) de altura modelada exclusivamente devida à propagação da condição de
contorno não zero (ηB ). A escala de cor é a mesma para todos os mapas.
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Figura 4.7: Similar à Figura 4.6 utilizando a componente filtrada propagante para oeste
na banda anual da anomalia da altura da superfície do mar (η12 ) como referencial
observacional de comparação.
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Figura 4.8: Coeficientes de correlação entre as séries temporais da anomalia da altura do
mar descontada seu sinal não propagante de escala de bacia (η0 ) e sua componente
filtrada propagante para oeste na faixa anual (η12 ). Isto ilustra a significância do sinal
propagante para oeste anual atribuído às ondas de Rossby longas baroclínicas nas
observações

de até 0,88 na Figura 4.7d. Como η12 é a condição de contorno de ηM 1 , as correlações
máximas nas Figuras 4.7a, 4.7c e 4.7e são obviamente 1.
Nas regiões tropicais, as simulações com ambas as forçantes (ηM 1 e ηM 3 ) resultam
nas maiores correlações com as observações. Comparando as Figuras 4.6b e 4.7b
com as Figuras 4.6c e 4.7c, pode-se verificar a importância relativa do forçamento
local e remoto na geração de ondas de Rossby lineares. A similaridade entre as
Figuras 4.6a/4.6c e 4.6e e entre as Figuras 4.7a/4.7c e 4.7e sugere que o forçamento
remoto via a borda leste é o efeito dominante. A exceção é o intervalo de 5◦ N – 15◦ N
no Pacífico e entre 5◦ S – 20◦ S no Pacífico oeste, onde o forçamento direto desempenha
um papel maior. Nessas regiões, é possível que o sinal proveniente da borda leste se
torne pequeno comparado ao ∇h × τ integrado ao longo do caminho de propagação,
devido à grande extensão da bacia oceânica.
Utilizando um modelo linear similar a equação (3.2), com velocidades de fase
prescritas baseadas em dados altimétricos e forçado por dados de escaterômetros,
Kelly e Thompson (2002) obtiveram a melhor concordância entre modelo e dados no
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intervalo de latitude de 10◦ N – 15◦ N no Pacífico Norte. Os resultados das Figuras 4.6
e 4.7 diferem, mostrando melhor concordância para o Pacífico Norte no intervalo de
5◦ N – 10◦ N. As principais razões para esta discrepância são que Kelly e Thompson
(2002) utilizaram como limite leste a longitude de 88,5◦ W, porém a isóbata de 1000 m
fica em aproximadamente 80◦ W; e que eles tiveram apenas dois anos de dados de
escaterômetros disponíveis, enquanto o presente estudo utiliza 19 anos de dados
combinados de vários sensores.
Os coeficientes de correlação obtidos para o Pacífico Sul estão de acordo com
estudos pretéritos. Perkins e Holbrook (2001) mostraram que um modelo linear de
vorticidade consegue explicar bem a variabilidade da profundidade da termoclina
simulada por um modelo de circulação geral sofisticado nas regiões tropicais no
oceano Pacífico, especialmente em 11◦ S. Comparando um modelo linear similar com
dados altimétricos de 1993 a 2005, Bowen et al. (2006) obtiveram correlações de
0,2 a 0,4 para o intervalo de latitude de 32◦ S a 20◦ S, respectivamente. Da análise
espectral de dados altimétricos no Pacífico Sul, Maharaj et al. (2007), Maharaj et
al. (2009) sugerem que a teoria linear clássica é adequada para explicar os sinais
propagantes para oeste ao norte de 17◦ S a 25◦ S, enquanto a teoria estendida de
Killworth e Blundell (2004) funciona ao sul dessas latitudes. Esta teoria estendida
explica o impacto na propagação de ondas planetárias lineares de um ambiente com
um fluxo médio e gradiente na topografia de fundo e produz valores de velocidade de
fase zonalmente variáveis, como os observados por Polito e Liu (2003). Isso resolve,
ao menos parcialmente, o problema das ondas planetárias saírem de fase alguns
comprimentos depois de serem geradas na costa leste.
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Os resultados no norte do oceano Índico devem ser interpretados com cautela,
pois os comprimentos de onda e, consequentemente, o tamanho do filtro associados
com η12 são similares ao tamanho da bacia. No oceano Índico Sul, os resultados
obtidos estão de acordo com Birol e Morrow (2001), que observaram forçamento pelo
∇h ×τ na região tropical e pela condição de contorno leste entre 20◦ S e 35◦ S. Próximo
ao contorno leste ao sul de 10◦ S, ηM 2 e ηM 4 falham em reproduzir tanto η0 quanto η12 .
Uma explicação possível é que o sinal de onda de Rossby presente em η0 e η12 seja
devido a forçante remota por ondas de Kelvin costeiras (POTEMRA, 2001), uma
condição ausente no forçamento pelo ∇h × τ e que ocorre provavelmente em águas
mais rasas que o limite de 1000 m, não estando presentes nos dados altimétricos.
Mesmo quando a condição de contorno é imposta pelas observações altimétricas, há
uma redução significativa das correlações próximas a 15◦ S comparadas as latitudes
ao norte e ao sul (Figuras 4.6a e 4.7a). Talvez isso ocorra devido a forçamento
remoto do oceano Pacífico, pois a propagação de energia do Pacífico para o Índico
através do Estreito de Torres é importante para a formação de ondas de Rossby
(POTEMRA, 2001).
É possível observar uma redução nas correlações na região equatorial alguns
graus próximos ao limite de 3◦ . Uma razão plausível é que parte da variabilidade
observada pode ser devida às ondas de instabilidade tropicais (POLITO et al., 2001;
CONTRERAS, 2002; WILLETT et al., 2006) e, portanto, não reproduzidas pelas
simulações.
Os coeficientes de correlação mostrados nos mapas da Figura 4.6 são maiores
que o limiar de significância (Figura 4.9a) na maior parte da região tropical. O
mesmo é válido para as correlações da Figura 4.7 quando comparadas aos limiares
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na Figura 4.9b. O limiar de significância nas correlações com η0 é de 0, 12 ± 0, 07
e nas correlações com η12 é de 0, 13 ± 0, 08. Logo, os padrões de alta correlação
em todos os mapas nas Figuras 4.6 e 4.7 podem ser considerados estatisticamente
significativos.

Figura 4.9: Limiar de significância estatística para correlações com: (a) η0 ; e (b) η12 . A
escala de cor é a mesma para as Figuras 4.6, 4.7 e 4.8
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Modelo Q-G não linear

Spin-up

A Figura 4.10 mostra a evolução temporal da energia cinética integrada na bacia
oceânica para cada camada. Ela mostra resultados do experimento 1, onde os raios
de deformação variam meridionalmente. Observa-se que a energia cinética nunca
estabiliza totalmente. Após aproximadamente 10 anos de simulação, ela passa a
oscilar em torno de um valor constante, o qual é cerca de 4,5 PJ para a camada
superior, 0,5 PJ para a intermediária e 1,8 PJ para a inferior. Nota-se que a camada
mais superior é a mais energética, uma vez que é a mais dinamicamente ativa, pois
é nela que a atmosfera introduz momentum. A camada intermediária possui uma
ordem de grandeza a menos energia que a camada superior, sendo a que menos
contribui com a energia cinética total. Convém lembrar que a espessura da camada
inferior é uma ordem de grandeza maior que das outras, de forma que esta colabora
com aproximadamente 1/4 da energia cinética total, mesmo sendo pouco ativa dinamicamente. A média temporal da densidade de energia por metro vertical quantifica
essa afirmação: temos 0, 9×10−2 , 1, 0×10−3 e 4, 5×10−4 PJ m−1 nas camadas 1, 2 e 3.
As energias cinéticas integradas das camadas do experimento 3, o qual se diferencia
apenas pelas gravidades reduzidas, são bastantes similares às do experimento 1. A
camada superior é um pouco mais energética com um valor de 5,5 PJ, enquanto as
duas inferiores estabilizam praticamente no mesmo valor.
A energia potencial disponível nas interfaces para o experimento 1 evolui no
tempo de maneira distinta a energia cinética (Figura 4.11). Em ambas as interfaces,
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Figura 4.10: Energia cinética total do spin-up para as camadas (a) superior, (b)
intermediária e (c) inferior. Resultados para os experimentos 1 (linha preta) e 3 (linha
cinza), ambos com os raios de deformação variáveis com a latitude
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um equilíbrio é atingido em cerca de 15 anos, com muito pouca variação, se comparadas ao caso da energia cinética. O valor de estabilidade da energia potencial da
interface superior é de aproximadamente 14 PJ, enquanto o da interface inferior é de
apenas 0,15 PJ. Observa-se que a energia potencial é responsável por 2/3 da energia
total e a energia cinética perfaz o outro 1/3 para o experimento 1.
A energia potencial da interface superior do experimento 3 estabilizou em 8,5 PJ,
valor substancialmente menor que o do experimento 1. Não se observou diferenças
no valor de estabilização para a interface inferior. Aumentar a gravidade reduzida em
2/3

causou um leve aumento na energia cinética, porém uma redução substancial na

energia potencial. Lembrando que a energia cinética é proporcional ao quadrado da
velocidade (equação 3.10a), a sua variação entre os experimentos 1 e 3 indica que as
velocidades são um pouco mais rápidas com uma gravidade reduzida maior, ou seja,
os gradientes de pressão são maiores. Tendo em vista a equação (3.10b), a redução
da energia potencial aparenta ser inesperada, pois a energia potencial é diretamente
proporcional à gravidade reduzida. Porém, isto só faz sentido, se o deslocamento
vertical da interface for igual entre os experimentos. Uma vez que forçante é idêntica
em ambos os experimentos, é de se esperar que a pressão exercida por ela na camada
superior seja aproximadamente a mesma, enquanto o deslocamento da interface pode
ser diferente. Assim, substituindo a equação (3.9) na equação (3.10b), tem-se
EP n

1
=
2ρ0 gn0

ZZ

(pn+1 − pn )2 dxdy,

(4.1)

A

onde é notado que a energia potencial é inversamente proporcional à gravidade
reduzida para uma mesma diferença de pressão entre as camadas. Logo, a queda de
cerca de 1/3 na energia potencial da primeira interface entre os experimentos 1 e 3
não apenas faz sentido, como também é esperada.
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Figura 4.11: Energia potencial total do spin-up para as interfaces (a) superior e (b)
inferior. Resultados para os experimentos 1 (linha preta) e 3 (linha cinza), ambos com os
raios de deformação variáveis com a latitude
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Tabela 4.6: Valores de estabilização da energia cinética e potencial para cada
experimento. Resultados em parênteses são respectivamente para camada superior,
intermediária e inferior, ou para interface superior e inferior. O intervalo de tempo para a
estabilização (∆te ) da energia potencial da primeira interface é mostrado na última coluna

Experimento

E K (PJ)

EP (PJ)

∆te (anos)

1
2
3
4

(4,5;0,5;1,8)
(6,0;0,6;1,7)
(5,5;0,5;1,9)
(7,5;0,7;1,8)

(14,0;0,15)
(14,0;0,25)
(8,5;0,15)
(9,0;0,25)

15
85
10
75

No spin-up do experimento 2, cujos raios de deformação são constantes, a energia cinética total das camadas (Figura 4.12) tem uma evolução temporal similar à
observada na Figura 4.10. A oscilação ao redor de um valor constante também ocorre
após aproximadamente 15 anos de simulação. A energia cinética total da camada
superior oscila em torno de 6 PJ, a da camada intermediária, em torno de 0,6 PJ e
a da camada inferior, em torno de 1,7 PJ. Utilizar raios de deformação constantes
resultou num aumento de cerca de 22% na energia cinética total.
A energia potencial das interfaces do experimento 2 demora em torno de 85 anos
para estabilizar na interface superior e em torno de 50 anos na interface inferior. Os
valores de estabilização são de aproximadamente 14 PJ e 0,25 PJ para as respectivas
interfaces. Ao contrário do caso da energia cinética, não houve um aumento significativo da energia potencial, se comparada ao experimento 1. A grande diferença
entre os experimentos foi o tempo de estabilização, havendo muito mais oscilações
quando os raios de deformação são constantes.
Apesar de ser mais do que o necessário no caso dos experimentos 1 e 3, os quais
possuem os raios de deformação variáveis meridionalmente, o spin-up de 100 anos
mostrou-se adequado para todos os experimentos. Os principais resultados desta
Seção estão sumarizados na Tabela 4.6.
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Figura 4.12: Similar à Figura 4.10 para os experimentos 2 (linha preta) e 4 (linha cinza),
ambos com os raios de deformação constantes
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Figura 4.13: Similar à Figura 4.11 para os experimentos 2 (linha preta) e 4 (linha cinza),
ambos os raios de deformação constantes

4.2.2

Os campos médios

Na Figura 4.14, observa-se a pressão dinâmica média de cada camada para o
experimento 1. É evidente o interior sob o balanço de Sverdrup na camada superior, com a intensificação da borda oeste. Este resultado demonstra que o modelo
reproduz bem a circulação geral esperada pela teoria com a forçante média utilizada
(equação 3.7). Na camada intermediária, praticamente não há gradiente de pressão
no interior geostrófico, com toda a variabilidade concentrada na borda oeste ao sul
da latitude equivalente de 23,5◦ S. A camada inferior quase não apresenta gradiente
de pressão, a exceção é próxima à borda oeste entre 23,5◦ S e 30◦ S e, mesmo assim, a
pressão absoluta é uma ordem de grandeza menor que a da camada intermediária. É
interessante notar que embora este resultado leve à conclusão que a camada inferior
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está quase em repouso, a sua energia cinética total é significativamente maior que da
camada intermediária, conforme visto na Figura 4.10. Isto se deve à grande espessura da camada inferior comparada às outras duas camadas. O giro observado na
primeira camada não é meridionalmente simétrico, estando centralizado em aproximadamente 26◦ S. Ressalta-se que embora a coordenada meridional seja apresentada
em latitude, o modelo é em coordenadas cartesianas, de modo que a latitude apresentada é uma latitude equivalente, a qual corresponde ao valor de latitude que teria
a mesma vorticidade planetária.
Embora o modelo apresente tanto os termos dissipativos quanto os advectivos, é
preciso comparar as espessuras da camada limite de Munk com a de Charney para
identificar qual o balanço dominante na borda oeste. A teoria clássica de Munk
(1950) baseia-se no equilíbrio entre a introdução de vorticidade pelo rotacional da
tensão de cisalhamento do vento e o termo dissipativo. Ela assume uma viscosidade
harmônica, que não é o caso do modelo Q-G não linear utilizado, onde a viscosidade
é bi-harmônica. Assim, a equação (1.33) deve ser alterada, sendo que, no Q-GCM,
a largura da camada limite é dada por

LM =

AH
β

1/5
,

(4.2)

a qual é cerca de 20 km para os parâmetros da Tabela 3.2, sendo igual para todos
os experimentos. Na teoria de Charney (1955), a dissipação ocorre por efeitos não
lineares associados à advecção de vorticidade relativa que causam a cascata de energia. Estimando a velocidade geostrófica a partir do campo de pressão da interface
superior, encontra-se que a largura de Charney é LC = 120 km (equação 1.34). A
inspeção do campo de pressão ilustrado na Figura 4.14a indica que a camada limite
oeste tem uma espessura similar à LC , estando LM claramente subestimado. Desta
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forma, o balanço de vorticidade potencial na borda oeste é predominantemente entre
a advecção de vorticidade planetária e a advecção de vorticidade relativa, ou seja,
os termos não lineares.
Os campos de pressão dinâmica média para o experimento 2 (Figura 4.15), com
os raios de deformação constantes, são bastantes similares aos do experimento 1. A
única diferença é que o centro meridional do giro coincide com o do domínio. Logo,
a variação meridional dos raios de deformação resulta na assimetria meridional dos
giros subtropicais.
O experimento 3 diferencia-se do 1 apenas pelos valores de gravidade reduzida,
os quais são 2/3 maiores. O padrão de distribuição dos campos de pressão dinâmica
para o experimento 3 é idêntico ao do experimento 1, razão pela qual estes mapas
não são exibidos. A camada superior apresenta o mesmo valor de pressão dinâmica
entre os experimentos, o que é esperado, pois a forçante é a mesma. Na camada
intermediária, obteve-se uma redução de 1/3 nos valores de pressão dinâmica entre
o experimento 3 e o 1 e, na camada inferior, esta redução é de cerca de 12%. Esse
último resultado é esperado devido à diferença das gravidades reduzidas. Toda a
discussão deste parágrafo é igualmente válida na comparação entre o experimento 4
e o 2.
A análise da simetria, largura da camada limite oeste, características do interior
do domínio e distribuição vertical de energia desses campos médios de pressão mostra
que eles são bastante consistentes com os campos esperados pelas teorias clássicas
(SVERDRUP, 1947; CHARNEY, 1955). Isto agrega confiança ao modelo Q-G não
linear utilizado.
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Figura 4.14: Pressão dinâmica média do spin-up para as camadas (a) superior, (b)
intermediária e (c) inferior. Resultados para o experimento 1 com os raios de deformação
variáveis com a latitude
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Figura 4.15: Similar à Figura 4.14 para o experimento 2, com os raios de deformação
constantes
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As anomalias de pressão

Os campos de anomalia da pressão dinâmica da camada superior de uma das
40 simulações do experimento 1 podem ser observados na Figura 4.16. Os painéis
correspondem a um período de 308 dias, estando espaçados entre si em 28 dias.
Os valores mais extremos são observados na borda oeste, aparecendo como uma
sequência de vórtices. Apesar de a espessura de Charney ser de 120 km e estar de
acordo o observado na Figura 4.14, é evidente que a região de meandramento da
corrente de borda oeste é maior, sendo cerca de 400 km. A largura de Charney é
equivalente à largura média da corrente de contorno oeste em coordenadas naturais
(cross stream), enquanto os 400 km é espaço que a corrente abrange quando se inclui
seus meandros em coordenadas cartesianas. No interior do domínio, são observados
vórtices, mas as feições dominantes são as estruturas de extensão zonal entre 150 km
e 250 km e alongadas meridionalmente. Elas aparentam ser cristas e cavados, pois
frequentemente intercalam valores positivos e negativos. A natureza dessa estruturas
será discutida na Seção 4.2.4.
A Figura 4.17 mostra as anomalias da pressão dinâmica da camada superior da
ensemble average do experimento 1 para os mesmos tempos que na Figura 4.16. Ao
combinar os resultados de 40 simulações, o método de ensemble average minimiza o
resultado dos efeitos não lineares, favorecendo os resultados determinísticos. Nestes
campos da Figura 4.17, as feições dominantes são as frentes meridionalmente refratadas. A refração ocorre, pois a velocidade de fase e o comprimento de onda variam
em função da latitude. As estruturas similares às feições dominantes da Figura 4.16
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Figura 4.16: Anomalia da pressão dinâmica da primeira camada para uma das simulações
do experimento 1, com raios de deformação variáveis meridionalmente. Os painéis
correspondem a quase um ano de simulação com snapshots a cada 28 dias. A coordenada
meridional é a latitude equivalente
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Figura 4.17: Similar à Figura 4.16 para a ensemble average do experimento 1, com raios
de deformação variáveis meridionalmente

também são observadas, porém são secundárias, levando a crer que estas são de
natureza não linear.
As médias mensais da ensemble average do experimento 1 representa um período
padrão (Figura 4.18). As cristas e cavados de ondas de Rossby são evidentes, com
comprimento de onda variando entre um valor maior que a extensão zonal do domínio
no limite norte do domínio até menos de 2000 km no limite sul. É interessante notar
que ao sul da latitude equivalente de 30,5◦ S a frente de onda parece se desmanchar
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Figura 4.18: Médias mensais da anomalia da pressão dinâmica da primeira camada para
a ensemble average do experimento 1, com raios de deformação variáveis meridionalmente

próximo a 1000 km da borda oeste. O resultado equivalente para o experimento 3
difere apenas no tamanho do comprimento de onda, o qual é um pouco maior.
Uma grande frente de onda meridional é a feição dominante nas médias mensais
da ensemble average do experimento 2 (Figura 4.19). Como o raio de deformação de
Rossby é constante, as ondas de Rossby longas anuais propagam-se com a mesma
velocidade de fase em todas as latitudes, portanto tendo também o mesmo comprimento de onda. Há reflexão próxima às bordas norte e sul do domínio, observáveis
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Figura 4.19: Similar à Figura 4.18 para a ensemble average do experimento 2, com raios
de deformação constantes

no interior, mas sem consequências relevantes. Ainda são observadas feições de cerca
de 200 km, as quais podem ser vórtices ou ondas com comprimento de onda menor.
Os padrões exibidos nas médias mensais da ensemble average do experimento 4
(Figura 4.20) são parecidas com as do experimento 2 em forma, porém a amplitude
é aproximadamente cinquenta vezes maior. A projeção dos raios de deformação na
primeira camada neste caso é 86 km, a velocidade de fase teórica é de -15,56 cm s−1 e
comprimento de onda teórico das ondas de período anual é de 4900 km. Todavia, a
velocidade de fase estimada é cx = −18, 9 cm s−1 , o que resulta em um comprimento
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de onda de 5960 km. Essa diferença entre a velocidade de fase estimada e a teórica
será discutida na Seção 4.2.4. Como o comprimento de onda tem quase exatamente a
extensão do domínio, a cada período a onda atravessa toda a bacia oceânica. Assim,
uma possível explicação da grande amplitude observada na Figura 4.20 é que há um
processo de ressonância da onda de Rossby longa anual no experimento 4. A latitude equivalente central do experimento 3 (raio de deformação variável) apresenta a
mesma velocidade de fase e comprimento de onda observados para o experimento 4,
porém não há indícios de ressonância. Logo, é provável que a coincidência do comprimento de onda ser da extensão da bacia oceânica deva ocorrer em uma extensão
meridional significativa para que haja um aumento notável da amplitude.
Tanto no Atlântico como no Pacífico, Polito e Liu (2003) observaram uma menor
variação meridional na velocidade de fase e comprimento de onda na região próxima
a latitude de máxima razão sinal-ruído das ondas anuais. O máximo na razão sinalruído significa que a amplitude das ondas comparadas ao resto da variabilidade é
máxima. Quando isso ocorre, as ondas são mais claramente observáveis. A hipótese
de ressonância é uma explicação bastante plausível para estas observações. Ainda
em suporte à afirmação anterior, cabe observar que a latitude com máxima razão
sinal-ruído é mais próxima ao equador no oceano Pacífico do que no Atlântico, o
que seria esperado pela hipótese, devido a maior extensão zonal do Pacífico. Uma
investigação mais detalhada deste assunto é um tema interessante para trabalhos
futuros.
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As ondas de Rossby

São observadas ondas de Rossby em diagramas de Hovmöller de p̃1 da ensemble
average do experimento 1 (Figura 4.21). Nos mapas de anomalia da pressão foi
observado que o método de ensemble average é eficiente em remover o sinal caótico
dos resultados da simulação, preservando a porção determinística, ondas de Rossby
no presente caso. Os diagramas são para cinco latitudes equivalentes, indo do limite
norte (14,5◦ S) do giro ao limite sul (34,5◦ S). Em todos os diagramas as ondas de
Rossby são a feição principal. Também se observam sinais de alta frequência em
todo o domínio. Há uma aparente intensificação na amplitude das ondas em direção
ao sul. Porém, na latitude equivalente de 34,5◦ S as ondas degradam-se a partir de
cerca de 3000 km da borda oeste, dando origem a um sinal com velocidade de fase
menor (inclinação maior). Apesar de mais evidente na latitude mais austral, este
sinal mais lento está presente na borda oeste de todos os diagramas e será investigado
posteriormente.
Os resultados quantitativos dos diagramas da Figura 4.21 podem ser conferidos
na Tabela 4.7. Nota-se que a velocidade de fase estimada pela transformada de Radon é maior que a velocidade de fase teórica das ondas de Rossby longas em todas as
latitudes equivalentes e a diferença é de 22% em média. Apesar disto, ao se observar
a relação de dispersão das ondas presentes na Figura 4.21 com a curva teórica das
ondas de Rossby (Figura 4.22), é evidente que as ondas observadas em todas as latitudes equivalentes analisadas são ondas de Rossby longas. O efeito Doppler devido
a circulação média foi estimado, porém a alteração da velocidade esperada variou
em média apenas 3%, não sendo uma causa provável para os resultados obtidos.
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Figura 4.21: Diagramas de Hovmöller da anomalia da pressão dinâmica da primeira
camada da ensemble average do experimento 1 em cinco latitudes equivalentes
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Tabela 4.7: Projeção dos raios de deformação baroclínicos na primeira camada (R1 ),
velocidade de fase estimada via transformada de Radon (cx ), velocidade de fase teórica
das ondas de Rossby longas lineares (cxt ) e comprimento de onda estimado (λ) para
diversas latitudes equivalentes (θe ). Resultados para o experimento 1, com
g10 = 3 × 10−2 m s−2

R1 (km) cx (cm s−1 ) cxt (cm s−1 )

θe
14,5◦ S
19,5◦ S
23,5◦ S
28,5◦ S
34,5◦ S

106
80
67
56
47

-27
-15,7
-12,6
-7,8
-5,8

14,5◦ S
19,5◦ S
23,5◦ S
28,5◦ S
34,5◦ S

-23,7
-13,4
-9,3
-6,5
-4,6

λ (km)
8520
4960
3960
2450
1820

0.5

ω
βRd
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Figura 4.22: Relação de dispersão teórica das ondas de Rossby (linha contínua) e relação
de dispersão das ondas observadas na Figura 4.21 (marcadores)

Utilizando um modelo Q-G de três camadas semelhante, Dewar (1998) e Dewar e
Morris (2000) obtiveram velocidades de fase maiores que a esperada pela teoria linear
por um fator de aproximadamente 2, sendo substancialmente maior que observado
neste estudo. Além disso, os autores destes trabalhos pretéritos também observaram
aceleração da velocidade de fase ao longo da propagação para oeste, característica
que não é observada no presente estudo. A correção da velocidade de fase proposta
por Dewar (1998) é proporcional a integral zonal da forçante variável no tempo. A
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Tabela 4.8: Projeção dos raios de deformação baroclínicos na primeira camada (R1 ),
velocidade de fase estimada via transformada de Radon (cx ), velocidade de fase teórica
das ondas de Rossby longas lineares (cxt ) e comprimento de onda estimado (λ) para
diversas latitudes equivalentes (θe ). Resultados para o experimento 3, com
g10 = 5 × 10−2 m s−2

θe
14,5◦ S
19,5◦ S
23,5◦ S
28,5◦ S
34,5◦ S

R1 (km) cx (cm s−1 ) cxt (cm s−1 )
137
103
86
72
61

-37,9
-23,6
-18,9
-13,5
-8,9

-39,5
-22,1
-15,6
-10,9
-7,7

λ (km)
11900
7460
5960
4240
2810

porção variável no tempo do bombeamento de Ekman é restrita apenas na porção
leste do domínio no presente trabalho, enquanto que ela é zonalmente homogênea em
ambos os trabalhos supracitados, sendo uma explicação possível para a discrepância
dos resultados obtidos neste trabalho e os encontrados por Dewar (1998) e Dewar e
Morris (2000).
Embora os diagramas para o experimento 3 não sejam mostrados, eles também foram analisados e seus parâmetros constam na Tabela 4.8. Nota-se que, neste
caso, a velocidade estimada pela transforma de Radon é mais lenta do que a velocidade teórica na latitude equivalente de 14,5◦ S. Nas demais latitudes equivalentes,
as velocidades de fase estimadas são mais rápidas que as teóricas, resultando numa
aumento da velocidade absoluta de 13% em média. Comparados aos resultados do
experimento 1, as velocidades de fase estimadas são 54% mais rápidas, apesar de a
teoria prever que o aumento absoluto deveria ser de 67%.
A teoria estendida de Killworth e Blundell (2004) considera os efeitos do fluxo
médio e da topografia na velocidade de fase das ondas de Rossby. Nos resultados
do modelo Q-G não linear, o fluxo médio é de baixa intensidade, além de inverter
de direção no meio do giro, de forma que não é responsável pela intensificação
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da velocidade de fase obtida. Além disso, todos os experimentos não apresentam
topografia, de maneira que esta teoria estendida não fornece explicação possível
para as velocidades de fase mais rápidas que as previstas na teoria linear clássica.
Os efeitos que o modelo Q-G não linear apresenta e que não estão previstos nem
na teoria linear clássica e nem na estendida são (1) viscosidade, (2) não linearidade
e (3) forçamento atmosférico. É provável que a causa para a intensificação das
velocidades de fase das ondas de Rossby longas incluam ao menos um desses efeitos.
O aprofundamento nesta questão será matéria de estudos futuros.
Na Figura 4.23, observam-se os diagramas de Hovmöller de p̃1 para a ensemble
average do experimento de controle. A dominância é de sinais quase horizontais
nos diagramas, que implicam em velocidade de fase alta, sendo possivelmente sinal
barotrópico. Há também um sinal mais lento em diversas regiões zonais, com uma
maior concentração na borda oeste. Este sinal é muito similar ao observado na
Figura 4.21, logo ele não é uma consequência da forçante variável no tempo. Por
serem inerentes às características básicas dos experimentos, pode-se dizer que estes
sinais correspondem a variabilidade temporal de fundo.
O sinal anual foi removido dos diagramas da Figura 4.21 via um ajuste de senos
pelo método dos mínimos quadrados. Na sequência, foi aplicado um filtro Blackman
de 130 km na dimensão zonal e um de 49 dias na dimensão temporal. Este procedimento resultou no isolamento dos sinais mais lentos observados na borda oeste dos
diagramas de Hovmöller, os quais podem ser observados na Figura 4.24.
A Tabela 4.9 apresenta estimativas para cada latitude equivalente da velocidade
de fase, do período e do comprimento de onda destes sinais. Assim como no caso
das ondas de Rossby longas anuais, as velocidades de fase são obtidas utilizando
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Figura 4.23: Similar à Figura 4.21 para a ensemble average do experimento de controle
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Figura 4.24: Ondas filtradas observadas próximas à borda oeste na Figura 4.21
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Tabela 4.9: Velocidade de fase estimada via transformada de Radon (cx ), período
estimado via mínimos quadrados (T ) e comprimento de onda estimado via mínimos
quadrados (λ) para diversas latitudes equivalentes (θe ). Valores para as ondas observadas
na Figura 4.24

θe
14,5◦ S
19,5◦ S
23,5◦ S
28,5◦ S
34,5◦ S

cx (cm s−1 ) T (dias)
-8,5
-6,3
-3,6
-2,8
-2,6

65
85
118
139
148

λ (km)
477
446
359
325
334

a transformada de Radon. Os comprimentos de onda e os períodos são estimados
através de um ajuste de senos via método dos mínimos quadrados. As estimativas
destas propriedades são independentes, de maneira que não há obrigação da razão
entre comprimento de onda e período reproduzir exatamente a velocidade de fase.
A velocidade de fase obtida via transformada de Radon é tida a priori como estatisticamente mais robusta, pois utiliza todos os pontos da matriz simultaneamente.
Uma forma de tentar identificar estes sinais é analisar as suas posições na relação
de dispersão. Cada latitude equivalente apresenta duas estimativas na relação de
dispersão. A primeira consiste em recalcular o período a partir da velocidade de fase
e do comprimento de onda estimados, enquanto a segunda obtém o comprimento de
onda a partir das estimativas da velocidade de fase e do período. A velocidade de
fase é considerada a mesma em ambas as estimativas da relação de dispersão, pois
é o parâmetro estimado com maior precisão. Nota-se que há pouca diferença entre
as duas estimativas na relação de dispersão (Figura 4.25). A comparação com a
relação de dispersão teórica das ondas de Rossby sugere que estes sinais mais lentos
são as ondas de Rossby de maior frequência possível para cada latitude equivalente.
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Figura 4.25: Similar à Figura 4.22 para as ondas observadas na Figura 4.24. Marcadores
brancos são baseados em estimativas das velocidades de fase e dos comprimentos de onda
e marcadores cinza são baseados em estimativas das velocidades de fase e dos períodos

Em outras palavras, estas são as ondas planetárias onde a latitude equivalente é a
latitude crítica.
Todos os diagramas de Hovmöller apresentados nesta seção apresentam como
limite zonal oeste a distância de 500 km da borda oeste. A razão para isto é que
ao se aproximar da região de meandramento da corrente de borda oeste, que é de
aproximadamente 400 km (Figura 4.17), as anomalias de pressão tornam-se substancialmente maiores do que as do interior do domínio, tornando a comparação direta
difícil. Além disso, os efeitos não lineares são tão intensos que não é possível distinguir sinais específicos observando apenas os diagramas zonais-temporais. Um
método de decomposição espectral é mais adequado para tratar esta informação.
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Análise espectral

A análise de ondaletas foi aplicada em séries temporais de anomalia da pressão
dinâmica na primeira camada em todas as latitudes equivalentes apresentadas na
Figura 4.21 e em nove posições zonais.
Na Figura 4.26, é evidente que o sinal anual é o dominante no espectro de p̃1
em todos os painéis. Sinais de alta frequência, com período menor ou igual ao
trimestral, também são relevantes. A partir de 750 km da borda oeste, observa-se
que no início da série temporal havia um sinal na banda trimestral muito intenso,
sendo o responsável pelo máximo da escala de cor, porém ele enfraquece com o
passar do tempo. Nota-se que o período deste sinal é compatível com o das ondas de
Rossby observadas na Figura 4.24a, as que possuem a presente latitude equivalente
como latitude crítica. De forma geral, o que se observa na latitude equivalente de
14,5◦ S é que o sinal gerado pela forçante na borda oeste atravessa a bacia oceânica,
chegando até a borda oeste, aparentemente sem perder energia. Da análise feita na
seção anterior, sabemos que este sinal foi propagado via uma onda de Rossby longa
(Figura 4.21a).
Na latitude equivalente de 19,5◦ S, o sinal anual contínuo ainda é a feição dominante nos diagramas de potência espectral de p̃1 em todas a posições zonais (Figura 4.27). O sinal trimestral e de períodos menores também se mostram presentes
em todos os painéis. Ao contrário da latitude equivalente anterior, observa-se também um sinal entre o período trimestral e o semestral a partir de 1000 km da borda
oeste, o qual persiste até atingir esta borda. A 750 km da borda oeste (Figura 4.27f),
pode-se observar algumas faixas de maior potência espectral conetando o sinal anual
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Figura 4.26: Diagramas de potência espectral de ondaletas da anomalia da pressão
dinâmica da primeira camada para a latitude equivalente de 14,5◦ S em nove posições
zonais distintas, avançando da mais distante da borda oeste (a) à mais próxima (i). A
linha branca delimita o cone de influência. Resultado para a ensemble average do
experimento 1
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com o trimestral. Estas faixas podem ser interpretadas como uma troca de energia
entre estes sinais, a inclinação, a inclinação destas conexões indicam o caminho da
energia. É claro nas posições zonais mais próximas da borda oeste que o sinal anual
e trimestral trocam energia mutuamente. Assim como em 14,5◦ S, o sinal forçado
atravessa o domínio inteiro com sucesso.
Ao contrário dos casos anteriores, o sinal anual é dominante apenas até 500 km da
borda oeste para a latitude equivalente de 23,5◦ S (Figura 4.27). A intensificação do
sinal sub-semestral dá-se a partir de 1000 km da borda oeste, sendo compatível com
as ondas de Rossby de latitude crítica observadas na Figura 4.24c. Para as posições
zonais de 300 km e 150 km da borda oeste, a potência espectral de p̃1 abrange todos
os períodos, inclusive não é mais possível determinar um sinal anual contínuo. Estas
últimas duas posições zonais já estão dentro da região pertencente à borda oeste,
identificada em aproximadamente 400 km na Seção 4.2.3. Na borda oeste, os termos
não lineares prevalecem, resultando em muito mais instabilidade. Nesta latitude
equivalente, o sinal gerado pela forçante na borda leste do domínio atravessa toda a
bacia oceânica até adentrar a região de meandramento da corrente de borda oeste.
A Figura 4.27 ilustra bem o papel dos termos não lineares em redistribuir a energia
de uma banda de frequências específica para todas as bandas.
A dominância indisputada do sinal anual nos diagramas de potência espectral
vai desde a borda leste até 750 km da borda oeste na latitude equivalente de 28,5◦ S.
Observa-se que o sinal de alta frequência, com período inferior a três meses, é a outra
feição a se destacar da borda leste até 2500 km da borda oeste. Em 1500 km, o sinal
com período entre três e seis meses passa a se destacar e, a partir de 1000 km ele
torna-se a feição secundária em detrimento do sinal sub-trimestral. Assim como nas
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Figura 4.28: Similar à Figura 4.26 para a latitude equivalente de 23,5◦ S
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latitudes equivalentes anteriores, este segundo sinal tem o período compatível com
as ondas de Rossby de latitude crítica (Tabela 4.9). Este sinal das ondas de Rossby
de latitude crítica torna-se tão energético quanto o anual em 500 km da borda oeste,
posição zonal onde já se observa um aumento de energia na baixa frequência. Nas
posições próximas a borda oeste em 300 km e 150 km, a potência espectral de p̃1 está
distribuída em todos os períodos acima de três meses. Da mesma maneira que em
23,5◦ S, embora haja alta potência espectral na banda anual, não se observa mais
um sinal contínuo nas duas posições mais próximas à borda oeste.
O limite sul do giro subtropical devido à forçante média localiza-se aproximadamente na latitude equivalente de 34,5◦ S. Sendo esta a última latitude onde são
analisados os diagramas de potência espectral de p̃1 . Na Figura 4.30, o sinal das
ondas de Rossby longas anuais é dominante da borda leste até 1500 km da borda
oeste. Nesta última posição zonal, já surge o sinal com período pouco menor que seis
meses, referente às ondas de Rossby de latitude crítica. A partir de 1000 km estas
ondas intensificam-se em detrimento do sinal anual, tornando-se o sinal dominante
até 300 km da borda oeste. De 750 km em diante, o sinal anual contínuo das ondas
de Rossby anuais cessa. Uma potência substancial em períodos mais altos pode ser
observada a partir de 500 km da borda oeste. Assim como no caso da latitude equivalente de 28,5◦ S, a potência espectral de p̃1 está espalhada em todos os períodos
acima do trimestral para as posições zonais de 300 km e 150 km.
Algumas observações interessantes podem ser feitas da análise dos diagramas da
decomposição de ondaletas de p̃1 . Nas latitudes equivalentes de 14,5◦ S e 19,5◦ S, o
sinal anual introduzido pela forçante na borda leste é capaz de atravessar a bacia
oceânica inteira e ainda ser a principal fonte de variabilidade na borda oeste. Já em
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Figura 4.29: Similar à Figura 4.26 para a latitude equivalente de 28,5◦ S
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Figura 4.30: Similar à Figura 4.26 para a latitude equivalente de 34,5◦ S
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23,5◦ S e 28,5◦ S, o sinal anual propagado pelas ondas de Rossby longas também atravessa a bacia oceânica praticamente imutável, porém ao adentrar a região da borda
oeste, ele já não é mais distinguível. Nestas latitudes equivalentes, a variabilidade
de p̃1 na borda oeste ocorre em praticamente todos os períodos, graças aos processos
não lineares. Por fim, a latitude de 34,5◦ S mostrou-se única, pois é evidente que
as ondas de Rossby longas anuais não conseguem atravessar toda a bacia oceânica,
dissipando-se a 1000 km da borda oeste.
Um aspecto interessante pode ser observado nas Figuras 4.26, 4.27, 4.28, 4.29
e 4.30. Enquanto o sinal das ondas de Rossby anuais propaga-se de forma não
dispersiva, a amplitude varia pouco. A partir de cerca de 500 km da borda oeste
(1000 km, para a latitude equivalente de 34,5◦ S), a escala muda uma ordem de magnitude, indicando que a energia aumenta substancialmente. Isto confirma a afirmação clássica sobre o papel das ondas de Rossby de depositar energia na borda oeste
(ANDERSON; GILL, 1975). Essa energia é redistribuída no espectro via interações
não lineares, ocorrendo tanto para escalas menores, a cascata de energia, como para
as maiores, a cascata inversa. Este processo é robusto o suficiente a ponto de ser
reproduzido por um modelo Q-G relativamente simples.
As ondas de Rossby de latitude crítica aparentam ser um elemento intermediário no processo de redistribuição de energia. Nota-se que em todas as latitudes
equivalentes, houve o surgimento e intensificação delas antes da potência espectral
ser espalhada por todos os períodos. Isto é um indicativo de que elas podem ser
uma primeira etapa na cascata de energia normal. De sua relação de dispersão (Figura 4.25), conclui-se que elas propagam energia para longe da região de formação,
pois a velocidade de grupo (cgx ) é aproximadamente zero. Portanto, a energia que
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vem de leste transportada pelas ondas de Rossby anuais é convertida nas ondas
de Rossby de latitude crítica. Com a integração zonal, a energia acumula até que
os efeitos não lineares prevaleçam, quando então os processos de cascata normal e
inversa redistribuem a energia por todo o espectro.
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Conclusões

Devido à simplicidade do modelo linear, é importante ter em mente o que é
razoável concluir a partir dos resultados. Qualquer abordagem simplista para utilizar a velocidade de fase teórica com o β planetário e Rd estimado da climatologia
está fadada a falhar, pois há outros fatores contribuindo para o gradiente de vorticidade planetária básico em adição ao efeito do β planetário, temos a contribuição
da batimetria, do cisalhamento horizontal das correntes médias e do cisalhamento
vertical das velocidades horizontais. Isto foi mostrado em estudos pretéritos (HERRMANN; KRAUSS, 1989; DEWAR, 1998; DEWAR; MORRIS, 2000; KILLWORTH
et al., 1997; KILLWORTH; BLUNDELL, 1999; KILLWORTH; BLUNDELL, 2003b;
KILLWORTH; BLUNDELL, 2004; KILLWORTH; BLUNDELL, 2005). Para evitar
este problema, a velocidade de fase foi determinada para cada latitude como a média longitudinal de valores observados. Esta abordagem mantém o modelo linear e
é equivalente a utilizar um Rd da climatologia e um β-efetivo para cada latitude.
Desta forma, este β-efetivo introduz a informação do gradiente meridional de vorticidade planetária básico. Este β-efetivo é uma média zonal-temporal, portanto
varia apenas com a latitude e inclui efeitos complementares ao β planetário. As
velocidades de fase estimadas por Polito e Liu (2003) estão de acordo com as velocidades esperadas em estudos observacionais com diversas metodologias, como em
Polito e Cornillon (1997), Wang et al. (1998) e Zang e Wunsch (1999), além de se
aproximarem mais dos valores teóricos estimados por Killworth e Blundell (2003b)
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do que dos valores esperados da teoria linear. Obviamente não queremos reproduzir
a realidade com um modelo tão simples. Ao ajustar a velocidade de fase −βRd2
da equação (3.2) pelas observações, está se otimizando simultaneamente o β-efetivo
e o raio de deformação. Isto mantém a simplicidade e a linearidade do modelo e
aproxima os resultados das observações. A desvantagem do método é que a análise
da velocidade de fase média perde o sentido. Em contrapartida, a análise (1) da fase
em si via correlação com a altimetria, (2) das variações da amplitude ao longo da
bacia e (3) da frequência ou frequências presentes nas saídas do modelo são bastante
informativas. Seria interessante em estudos futuros manter a simplicidade da equação (3.2) no modelo, mas sofisticar na escolha da velocidade de fase, por exemplo,
baseá-la na teoria estendida de Killworth e Blundell (2004).
Nas simulações 1 e 3, a fase inicial é definida como a altura observada na borda
leste. O uso de uma condição de contorno diferente de zero é uma forma de introduzir o efeito de borda leste na geração das ondas de Rossby. Observou-se que o
efeito de borda leste parece mais relevante do que a ação direta do rotacional da
tensão cisalhamento do vento na geração de ondas. Isso significa que a perturbação
do nível da picnoclina na borda leste é mais relevante do que a forçante do vento
local. Há mais de uma causa para esta perturbação. Oscilações na tensão de cisalhamento do vento paralelo à costa é uma possibilidade (ANDERSON; GILL, 1975;
KRAUSS; WUEBBER, 1982). Outra causa possível é o bombeamento de Ekman zonalmente uniforme e estocástico (caótico) no tempo, cujos efeitos são transportados
e acumulados na borda oeste, resultando em ondas de Kelvin nesta borda (ZHAI et
al., 2014). Este sinal acumulado é rapidamente propagado para o limite equatorial
da borda oeste e transmitido para a borda leste via ondas de Kelvin equatoriais
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(JOHNSON; MARSHALL, 2002). Há então formação de ondas de Kelvin na borda
leste, as quais perturbam o nível da picnoclina conforme se propagam em direção ao
polo, desencadeando ondas de Rossby. Ainda assim, a forçante do bombeamento de
Ekman parece melhorar as correlações com os dados observados em algumas regiões
(Figuras 4.6 e 4.7), como o Pacífico tropical sudoeste e norte, as mesmas regiões
onde Fu e Qiu (2002) sugerem que a geração direta de ondas é dominante. Esta
melhoria nas correlações está de acordo com a ideia de que ambas as forçantes geradas pelo vento local e remoto são relevantes para os sinais que se propagam para o
oeste, uma hipótese sugerida por vários outros estudos (HOLBROOK; BINDOFF,
1999; CHEN; QIU, 2004; BOWEN et al., 2006; MAHARAJ et al., 2009).
Nas simulações 2 e 4, a fase é determinada apenas pelo rotacional da tensão de
cisalhamento do vento. Portanto, a coincidência de fase entre os resultados dessas
simulações e os dados observados suporta a hipótese da geração direta de ondas de
Rossby lineares pelo rotacional do cisalhamento do vento. Os coeficientes de correlação obtidos comparando ηM 2 com η12 (Figura 4.7b) indicam que a variabilidade
anual do bombeamento de Ekman é responsável pela geração das ondas de Rossby
na mesma banda espectral em várias regiões, mesmo que a maior parte da variabilidade seja devido ao efeito de borda leste. Os intervalos entre 5◦ N e 15◦ N no oceano
Pacífico, 5◦ S e 20◦ S no oeste do oceano Pacífico e 8◦ S e 21◦ S no oceano Atlântico
são as regiões onde a geração direta de ondas pelo vento local se destaca. Já a
geração direta de ondas forçadas pelo rotacional do cisalhamento do vento é importante na ubiquidade de ondas planetárias, segundo os resultados do presente estudo.
Pode-se afirmar isto, uma vez que a teoria estendida prevê que ondas geradas na
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borda leste não se propagam incólumes através das bacias oceânicas (KILLWORTH;
BLUNDELL, 2005).
O intervalo de latitude onde as correlações são estatisticamente significativas
varia com a bacia do oceano e hemisfério (Figuras 4.6 e 4.7 comparadas com a Figura 4.9). A região entre 3◦ e 5◦ de todas as bacias em geral não apresentaram
correlações significativas, provavelmente devido à dinâmica equatorial, indicando
que a escolha do limite da banda equatorial foi exagerado. A maioria dos coeficientes de correlação na faixa latitudinal entre 5◦ – 20◦ estão acima do limiar de 97%
de confiança em todas as bacias oceânicas (Figura 4.9). Então, pelo menos na região tropical as ondas de Rossby longas anuais do primeiro modo baroclínico são
adequadamente descritas pela mais simples dinâmica linear.
Como os vórtices de mesoescala altamente energéticos dominam os registros do
altímetro em latitudes médias, dados obtidos apenas através de altimetria podem
não ser suficientes para fornecer evidências de ondas planetárias nesta região. Combinando medições por satélite da temperatura da superfície do mar, cor do oceano
e anomalia da altura do mar, O’Brien et al. (2013) encontraram evidências de que
os sinais propagantes para oeste nos três conjuntos de dados são ondas de Rossby
do primeiro modo baroclínico, sem descartar os vórtices. Oliveira e Polito (2013)
combinaram dados de altimetria e radiometria para demonstrar que as ondas de
Rossby e os vórtices de mesoescala coexistem em latitudes médias, e, dependendo
da latitude, propagam-se juntos. Propõe-se que a diminuição das correlações com η0
em direção aos polos a partir de 20◦ é em boa parte devido ao aumento da atividade
de vórtices de mesoescala.
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Os filtros bidimensionais ajudam a separar os sinal de ondas de Rossby lineares
de vórtices não lineares. Apesar das velocidades de propagação serem similares entre
os dois fenômenos, a vasta maioria dos vórtices não lineares são entidades isoladas.
Ondas são definidas através de máximos e mínimos consecutivos e equidistantes.
Filtros baseados em funções harmônicas reforçam as ondas em detrimento dos vórtices, pois presumem picos e vales. Isto fica claro nos mapas apresentados em Polito
e Sato (2015).
Além da influência dos vórtices não lineares, a redução da correlação em latitudes médias também seria esperada por se ter utilizado uma velocidade de fase
zonalmente constante no modelo Q-G linear. Como Polito e Liu (2003) mostraram,
a velocidade de fase varia significativamente ao longo da bacia, acompanhando o
aprofundamento da termoclina a oeste, que caracteriza o giro subtropical. Com o
aumento da latitude, aumenta o número de comprimentos de onda que cabem na
bacia oceânica, de maneira que a discrepância de fase introduzida pela velocidade
de fase variável reduz cada vez mais as correlações.
Mesmo sendo um desafio investigar feições que obedecem a dinâmica linear das
ondas de Rossby na presença de campos muito mais energéticos de vórtices de mesoescala não lineares (CHELTON et al., 2011), os resultados deste estudo fornecem
evidências de ondas de Rossby baroclínicas lineares nos dados de altímetro. A
dinâmica linear de ondas de Rossby longas explica uma parte significativa da variabilidade da anomalia da altura do mar observada mais claramente na banda anual
na região tropical de todas as bacias oceânicas.
Os experimentos utilizando o modelo Q-G não linear abrangeram tanto latitudes
tropicais quanto subtropicais. Todos os experimentos foram sujeitos a uma forçante
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atmosférica média tradicional e a uma oscilatória no tempo que gera ondas planetárias. A forçante média é um bombeamento de Ekman que varia meridionalmente
na forma de um meio cosseno e é zonalmente constante. Dado tempo suficiente
para o spin-up, um giro médio clássico é obtido, com o interior do domínio descrito
pelo balanço de Sverdrup (SVERDRUP, 1947). A borda oeste segue a solução de
Charney (1955), onde a conservação de vorticidade potencial se dá com o balanço
da advecção de vorticidade planetária com a advecção de vorticidade relativa. As
diferenças entre os experimentos com os raios de deformação de Rossby variáveis e
os com eles constantes já surgem na comparação do giro médio de cada experimento.
A variabilidade meridional dos raios de deformação resulta em uma assimetria meridional do giro, com o centro deslocado em direção ao polo (Figura 4.14a). Esta é
uma característica observada nos giros subtropicais dos oceanos reais.
A presença de termos não lineares no modelo faz os resultados dos experimentos apresentarem variabilidade temporal mesmo quando sujeitos apenas à forçante
média. No experimento de controle, pôde-se observar que esta variabilidade não é
caótica, apresentando sinais propagantes para oeste bem definidos (Figura 4.23).
Alguns destes sinais propagam-se com velocidade de fase duas ordens de grandeza maior que a das ondas de Rossby, identificados como de natureza barotrópica.
Já os sinais mais lentos que as ondas de Rossby anuais e dominantes no experimento de controle foram caracterizados como ondas de Rossby de latitude crítica
(Figura 4.25). A presença destas ondas como o sinal dominante gerado pela variabilidade devida à não linearidade é intrigante. Os dados altimétricos atuais permitem
amostrar razoavelmente bem sinais com comprimento de onda de até 150 km e pe-
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ríodo de 20 dias. Logo, deve ser possível identificar estas ondas de Rossby de latitude
crítica nos registros altimétricos, o que será tema de um próximo trabalho.
A forçante oscilatória foi aplicada na borda leste dos experimentos com período
anual, é constante meridionalmente e apresenta decaimento gaussiano zonal. A
escolha de uma forçante variável no tempo apenas na borda leste foi devida aos
resultados obtidos com o modelo Q-G linear, onde se obteve que a forçante remota
devido ao efeito da borda leste é dominante na maioria das bacias oceânicas.
O método de ensemble average permite focar na parcela determinística dos resultados dos experimentos, minimizando a parte caótica, como se observa na comparação entre as Figuras 4.16 e 4.17. Ao realizar as médias mensais, obteve-se o que
pode ser considerado um período médio dos sinais anuais. No experimento com os
raios de deformação variáveis, as cristas e cavados de onda de Rossby anuais refratadas meridionalmente ficam evidentes nas médias mensais (Figura 4.18), similar às
frentes observadas nos registros altimétricos (CHELTON; SCHLAX, 1996). As médias mensais para o experimento 3, com raios de deformação constantes, mostram
uma situação interessante (Figura 4.20). Este resultado leva à seguinte hipótese:
quando o comprimento de onda é aproximadamente da extensão do domínio, há
ressonância, resultando em um aumento substancial da amplitude das ondas. Uma
sugestão interessante para trabalhos futuros é aprofundar esta observação de forma
sistemática, verificando se e onde esta hipótese ocorre no oceano real. As regiões
tropicais nos oceanos Atlântico e Pacífico onde Polito e Liu (2003) encontraram os
máximos da razão sinal-ruído são candidatas prováveis. Todavia, há dois fatores no
oceano real que diferem substancialmente do presente trabalho, introduzindo novos
desafios: (1) as ondas não são monocromáticas, podendo haver múltiplas condições
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de ressonância e (2) o caminho da energia na direção leste presume ondas de Kelvin costeiras e equatoriais, sendo as primeiras difíceis de observar, devido a baixa
confiança dos dados altimétricos em regiões mais rasas do que 1000 m.
As ondas de Rossby longas anuais geradas pela forçante variável no tempo são
facilmente identificadas nos diagramas de Hovmöller (Figura 4.21). As velocidades
de fase dessas ondas são substancialmente mais rápidas que as previsões da teoria linear clássica (Tabela 4.7), interessantemente esta variação não é linear com a
modificação da gravidade reduzida (Tabela 4.7 comparada à Tabela 4.8). Como o
modelo Q-G não linear apresenta diversos fatores não considerados pela teoria linear
clássica, a discrepância nas velocidades de fase não surpreende. A teoria estendida
de Killworth e Blundell (2004) não é suficiente para explicar estes resultados, pois o
efeito Doppler devido ao fluxo médio foi descartado como causa possível da intensificação das velocidades de fase e o modelo não apresenta topografia, sendo estes os
dois efeitos contemplados nesta teoria estendida. O efeito do cisalhamento vertical
das velocidades (DEWAR, 1998) não foi investigado e pode ser uma causa plausível,
porém esta teoria prevê a aceleração da velocidade de fase ao longo da propagação
para oeste, fenômeno não observados nos resultados deste estudo. A especificação
da discrepância das velocidades de fase é um assunto bastante específico e secundário na perspectiva deste estudo. A investigação de outras causas possíveis, como a
inclusão da não linearidade e do efeito da forçante atmosférica, pode ser retomada
em um trabalho futuro.
A análise através de diagramas de potência espectral de ondaletas (escalogramas)
permite identificar não apenas os períodos ou frequências dos fenômenos dominantes,
mas também a sua evolução contínua no domínio do tempo. Em latitudes ao norte

5. CONCLUSÕES

113

do centro do domínio (14,5◦ S e 19,5◦ S), observou-se que um sinal anual forçado na
borda leste da bacia atravessa toda extensão zonal da bacia, sendo o sinal dominante
inclusive na borda oeste (Figuras 4.26 e 4.27). No centro do domínio (23,5◦ S) e no
meio de sua porção sul (28,5◦ S), as ondas geradas na borda leste também atravessam
a bacia oceânica até adentrar a região da borda oeste, com seu sinal sendo claramente
visível até 500 km da borda oeste (Figuras 4.28 e 4.29). Nestas latitudes, a borda
oeste, representada nas posições zonais de 150 km e 300 km, apresenta potência
espectral em praticamente todas as frequências, porém o sinal anual transportado
pelas ondas planetárias geradas na borda leste não é mais evidente, uma vez que
o sinal anual na borda oeste é descontínuo no tempo. É na latitude equivalente
do limite sul (34,5◦ S) do giro devido à forçante média que se obteve o resultado
mais interessante (Figura 4.30). O sinal anual propaga-se para oeste até cerca de
1000 km da borda oeste, a partir de então não é mais observado nos escalogramas.
Este é um caso onde as ondas de Rossby longas anuais não conseguem atravessar
toda a extensão da bacia oceânica, sendo provável que as ondas tenham ficado
instáveis. Estes resultados nos quais as ondas planetárias atravessam a bacia em
latitudes tropicais, mas não em latitudes médias são compatíveis com as observações
(CHELTON et al., 2011) e também com estudos teóricos (LACASCE; PEDLOSKY,
2004; ISACHSEN et al., 2007; ZHANG; PEDLOSKY, 2007). Um outro resultado
observado foi a presença do sinal das ondas de Rossby de latitude crítica a partir de
1500 km da borda nas três latitudes mais ao sul analisadas (23,5◦ S, 28,5◦ S e 34,5◦ S).
Pode-se notar uma transferência de energia para estas ondas proveniente do sinal
das ondas anuais não dispersivas. Observa-se assim que as ondas de Rossby de
latitude crítica são um estágio intermediário na cascata de energia. Considerando
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a propagação de ondas de Rossby, pode-se então dividir o oceano em três partes,
de leste para oeste: (1) a região onde as ondas geradas na borda leste propagamse de maneira não dispersiva, englobando a maior parte da bacia oceânica; (2) a
região onde as ondas anuais são perturbadas, possivelmente pela energia irradiada
da borda oeste, nesta região as ondas de Rossby longas transferem energia para as
ondas de Rossby de latitude crítica; e (3) a região da borda oeste, dominada pela
não linearidade, onde a turbulência e os vórtices espalham a energia tanto para altas
frequências via a cascata de energia, quanto para as baixas frequências via a cascata
inversa.
As previsões da hipótese puderam ser comprovadas: (1) um modelo Q-G linear
de ondas de Rossby longas reproduziu adequadamente as observações altimétricas
regiões tropicais (Figuras 4.6 e 4.7); e (2) um modelo Q-G não-linear espalha a energia além da banda de frequência das ondas planetárias em regiões onde o modelo
linear falhou (Figuras 4.28, 4.29 e 4.30). Desta forma, a hipótese do trabalho foi respondida, uma vez que foi mostrada a transição de um campo dominado por ondas
para um dominado por processos não lineares, sendo a Figura 4.30 o melhor exemplo
deste fenômeno. Sumarizando, as principais contribuições deste trabalho são:
i) Os sinais propagantes para oeste de período na banda do anual no conjunto
de dados altimétricos entre 5◦ e 20◦ são ondas de Rossby longas lineares do
primeiro modo baroclínico;
ii) No Pacífico tropical, o principal mecanismo de geração de ondas de Rossby
longas anuais é o forçamento local pelo rotacional da tensão de cisalhamento
do vento;
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iii) Nas demais bacias oceânicas, a fonte dominante das ondas planetárias é o
efeito de borda leste, que inclui a variação da tensão de cisalhamento do vento
ao longo da borda e a excitação de ondas de Rossby por ondas de Kelvin;
iv) Resultados do modelo Q-GCM sugerem que, se o comprimento de onda for
aproximadamente igual à extensão da bacia oceânica e a velocidade de fase
não apresentar variação meridional por uma extensão considerável, deve haver
ressonância e a amplitude das ondas serão substancialmente maiores;
v) A variação meridional dos raios de deformação permitiu reproduzir a propagação de ondas de Rossby de forma realística;
vi) Em um modelo Q-G não linear, as ondas de Rossby que estão em sua latitude
crítica são um estágio intermediário na transmissão de energia entre as ondas de Rossby longas e a região de vórtices e meandros da corrente de borda
oeste, onde a energia é distribuída homogeneamente no espectro; a variabilidade temporal de fundo, ou seja, devida apenas à forçante média. Como
estas ondas de latitude crítica são o sinal de fundo do sistema, espera-se que
elas desempenhem este papel intermediário para ondas de Rossby de qualquer
banda espectral;
vii) Há uma latitude limite na qual as ondas planetárias conseguem atravessar a
bacia oceânica, sendo de aproximadamente 32◦ S para o período anual. Em
latitudes mais altas que este limite, as ondas transferem energia durante sua
propagação, possivelmente devido à instabilidade.
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Sugestões para trabalhos futuros

Durante a execução desse trabalho, uma série de questões foram levantadas, as
quais não puderam ser respondidas, seja por fugirem do escopo da hipótese ou por
limitação de tempo. Assim, tem-se como temas para trabalhos futuros:
i) Refazer a análise com o modelo linear baseado na equação (3.2), porém utilizando uma velocidade de fase mais sofisticada, a qual pode ser baseada na
teoria estendida de Killworth e Blundell (2004) e variável zonalmente;
ii) Identificar nos dados altimétricos possíveis regiões onde o comprimento das
ondas de Rossby seja comparável à extensão zonal da bacia oceânica e verificar
se a amplitude dessas ondas suportam a hipótese de ressonância;
iii) Procurar pelas ondas de Rossby de latitude crítica na série temporal de altimetria através de filtros e buscar entender seu papel dinâmico na redistribuição
da energia.
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