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RESUMO 
      
     As Ondas de Instabilidade Tropical ocorrem nos oceanos tropicais com 
propagação para oeste. Estas são definidas a partir de observações dos campos de 
temperatura da superfície do mar como sendo uma feição sazonal no oceano 
Atlântico. Neste estudo, a análise da energética destas ondas foi aplicada aos 
resultados da reanálise oceânica de 50 anos do Simple Ocean Data Assimilation 
(SODA). Os principais resultados gerados apontam que este tipo de fenômeno, por ser 
associado às instabilidades tropicais, pode ocorrer ao longo de todo o ano. Os dois 
principais mecanismos relacionados às OITs foram as conversões barotrópicas 
(horizontal e de Kelvin-Helmholtz) entre a faixa de longitude 35ºW a 5ºE, ao longo da 
faixa equatorial.  
 
Palavras-chave: Ondas de Instabilidade Tropical, oceano Atlântico tropical, 
energética.  
 
INTRODUÇÃO 
 
      As Ondas de Instabilidade Tropical (OITs) se propagam para oeste no oceano 
Atlântico tropical, com comprimento de onda entre 600 km e 2600 km e períodos 
entre 15 e 50 dias (Caltabiano et al. 2005; Athie and Marin, 2008). Este tipo de onda é 
formado por instabilidades do escoamento formado pelas correntes zonais equatoriais, 
com bandas alternadas entre fluxos para oeste e para leste (Philander, 1976). A partir 
de estudos realizados com análises do sinal das OITs na temperatura, elas são 
definidas como tendo uma sazonalidade bem marcada, ocorrendo entre maio (Jochum 
et al. 2004a) a setembro (Grodsky et al. 2005). No entanto, Bunge et al. (2007) e 
Perez et al. (2012) observaram as OITs no Atlântico em épocas fora desses meses. 
Apesar desta variabilidade descrita por autores diferentes, não há estudos que 
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descrevam a ocorrência das OITs com uma base de dados longa e que inclua 
parâmetros além da temperatura da superfície do mar nas análises.  
     As características das OITs descritas em literatura com aparente discrepâncias em 
alguns aspectos das ondas (em função do tipo de dado e método utilizado) motivaram 
a elaboração da hipótese de que estas ondas possam ser um fenômeno constante do 
oceano Atlântico tropical, modulado pela intrusão sazonal de água fria pela porção 
leste. Nesta linha de investigação, foi escolhida a base de dados extraída de reanálises 
oceânicas e a análise energética. Os detalhes das reanálises e do método são 
apresentados a seguir, seguidos dos resultados e conclusões.  

 
OBJETIVOS 
 
     O objetivo deste trabalho é analisar a variabilidade das OITs no Atlântico 
equatorial a partir dos resultados das reanálises Simple Ocean Data Assimilation 
(SODA) (Carton e Giese, 2008), utilizando análise energética. 

 
METODOLOGIA 
 
     Neste trabalho foram utilizadas as reanálises SODA na versão 2.1.6, com a 
simulação global realizada para o período de 1958 a 2008 e resultados com médias de 
5 dias. As variáveis da primeira camada vertical do modelo (até cerca de 5 metros de 
profundidade) foram filtradas nas bandas entre 4 e 20 graus de longitude no 
comprimento de onda e entre 15 e 60 dias no período. Para a análise energética, foi 
utilizada uma abordagem similar à de Orlansky e Katzfey (1991), em que o estado 
básico é transiente. Esta base de resultados filtrados foi considerada como sendo o 
sinal perturbado e chamada de sinal das OITs. A diferença entre o resultado completo 
e o sinal das OITs foi considerado sendo o estado básico. Os termos obtidos com a 
análise energética referentes aos processos de instabilidade barotrópica, de Kelvin-
Helmholtz e barocliníca foram analisados e são apresentados a seguir. 
 
RESULTADOS 
 
     Nesta seção é apresentada a análise dos resultados considerados como sendo 
definidores de ocorrência de OITs no oceano: energia cinética do sinal das OITs (base 
filtrada) e termos de conversão de energia obtidos com a energética.  
     Observa-se na Figura 1 que a energia cinética da OITs no oceano Atlântico 
mantém-se com sinal bem marcado ao longo de todo o ano. Esta é um resultado que 
converge com a hipótese que sobre o processo de formação formulado por Philander 
(1976), que diz que as instabilidades tropicais são resultados “naturais” das 
divergências e convergências de fluxo ao longo das correntes zonais equatoriais. 
Como as correntes zonais, principalmente a Corrente Sul Equatorial e a Subcorrente 
Equatorial, possuem uma sazonalidade que modula suas intensidades, este resultado 
demonstra que as OITs podem ser uma feição que ocorre ao longo de todo o ano, 
porém apresenta sinal mais marcado na temperatura entre maio e setembro, conforme 
consolidado em literatura. Para corroborar tal hipótese, na Figura 2 são ilustrados os 
mapas de média temporal (de toda a série, entre 1958 e 2008) e desvio padrão dos 
termos de conversão de energia. Observa-se que o desvio padrão é baixo (nunca 
maior que a média) para a região de ocorrência das OITs: entre as longitudes de 35ºW 
e 5ºE, ao longo da faixa equatorial. Além disso, os principais processos de formação 
são as instabilidade barotrópicas e Kelvin-Helmholtz. 
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Figura 1: Mapas energia cinética do sinal das OITs, mediados (para toda a série: de 1958 a 2008) a cada três 
meses: Jan-Fev-Mar (a), Abr-Mai-Jun (b), Jul-Ago-Set (c), Out-Nov-Dez (d). Unidades em ergs/cm3. 
 

	  

Figura 2: Mapas da média temporal (a) e desvio padrão (b) da taxa de conversão barotrópica de energia, média 
temporal (c) e desvio padrão (d) da taxa de conversão Kelvin-Helmholtz de energia e da média temporal (e) e 
desvio padrão (f) da taxa de conversão baroclínica de energia. Unidades em W/m³. 
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CONCLUSÕES 
 

      A literatura científica define as OITs como uma feição sazonal que ocorre nos 
oceanos tropicais. No Atlântico, observações das ondas em épocas diferentes 
motivaram a elaboração deste estudo. Observou-se que as OITs apresentam energia 
cinética que sinal intenso entre as longitudes de 35ºW e 5ºE, o que sugere que elas 
ocorrem não só nos meses de gradiente térmico intenso no Atlântico. Adicionalmente, 
os desvios padrões calculados para os termos de conversão de energia, associadoas às 
OITs, foram abaixo do valor médio da série temporal. Estas evidências demonstram 
que estudos direcionados a investigar a dinâmica das OITs no Atlântico trarão 
contribuições importantes para a compreensão deste fenômeno. 
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