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RESUMO

A teoria quase-geostrófica (Q-G) é uma das bases da oceanografia física. Porém, uma
de suas limitações é considerar o parâmetro de Coriolis ( f ) constante em todo lugar, exceto
na expressão da vorticidade potencial. Este estudo visa observar o efeito da variação de f em
fenômenos de grande escala  sob  a  aproximação Q-G. Através  de  simulações  númericas,
observaram-se a quebra da isometria meridional no giro médio e a refração meridional da
frente de ondas planetárias.
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INTRODUÇÃO

Em grande escala, a resposta oceânica à forçante do vento ocorre em etapas: primeiro
surgem as ondas de vorticidade planetárias, também chamadas de ondas de Rossby, e então a
circulação de larga escala acelera, no processo de  spin-up (ANDERSON; GILL, 1975). O
vento  força  através  do  rotacional  de  sua  tensão  de  cisalhamento,  o  qual  implica  em
convergência ou divergência de volume na camada limite superior. Por continuidade, é gerado
uma velocidade vertical: o bombeamento de Ekman. Quando a escala espacial e temporal da
geração de bombeamento de Ekman é similar  à  das ondas de Rossby,  elas serão geradas
(KRAUSS; WUEBBER, 1982; LIPPERT; KASE, 1985). Variações do cisalhamento do vento
paralelo à borda leste das bacias oceânicas também resultam em bombeamento de Ekman,
podendo gerar ondas de Rossby (ANDERSON; GILL, 1975; KRAUSS; WUEBBER, 1982).

A teoria linear das ondas de Rossby e seu papel na manutenção dos giros tropicais
fazem parte do arcabouço básico da dinâmica de fluidos geofísicos (CUSHMAN-ROISIN;
BECKERS, 2011), sendo usualmente desenvolvida sob as aproximações Q-G e do plano  .
Todavia, a escala espacial dos giros subtropicais encontra-se no limite da aproximação do
plano  .  A hipótese deste  estudo é que  a  utilização da  formulação original  (senoidal)  do
parâmetro de Coriolis (  f  ) na teoria Q-G resultará em diferenças substanciais na circulação
geral e na propagação das ondas de Rossby, se comparadas às equivalente no plano .

OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo é determinar os efeitos da utilização da teoria Q-G com f
senoidal na circulação geral de um giro subtropical e na propagação de ondas planetárias
geradas na borda leste. Especificamente, serão comparados os resultados de um modelo Q-G
no plano  com resultados deste modelo modificado para usar f senoidal.
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METODOLOGIA

O modelo utilizado neste  estudo é o  Quasi-Geostrophic Coupled Model (Q-GCM)
versão  1.4  (http://www.q-gcm.org).  O  Q-GCM  é  um  modelo  com  acoplamento  oceano-
atmosfera de escala espacial de bacias oceânicas, de latitudes médias e Q-G no plano  . 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. Embora seja um modelo acoplado, neste estudo ele é utilizado apenas
como um modelo oceânico, com a parte atmosférica sendo uma forçante imposta.

A configuração utilizada  foi  uma bacia  oceânica retangular  com 6000km zonais  e
3200km meridionais; três camadas com espessuras respectivas de 500m, 500m e 4000m; as
gravidades reduzidas entre as camadas 1 e 2 de 5X10-2ms-2 e 2,5X10-2ms-2 entre as camadas 2 e
3; fundo plano; parâmetros de Coriolis ( f ) de –5.8X10-5s-1e de Rossby (  ) de 2,01X10-11m-1s-1

(análogos  à  latitude  de  23,5oS);  condição  de  contorno  de  não  escorregamento;  resolução
espacial de 10km e temporal de 1600s.

Um  spin-up de 100 anos foi  realizado com o bombeamento de Ekman, a forçante,
sendo uma função matemática (Fig.  1a).  Após o  spin-up,  foram simulados mais  24 anos,
salvando a saída do modelo a cada 90 dias. Cada uma dessas 40 saídas foi utilizada como
condição inicial de uma nova simulação de 25 anos. Nestas simulações, além da forçante
média, foi adicionada uma forçante na borda leste periódica anual, com decaimento gaussiano
zonal e constante meridionalmente (Fig. 1b). Das 40 simulações de 25 anos, foram calculadas
as anomalias médias para cada um dos doze meses.

Todos  os  passos  descritos  no  parágrafo  anterior  foram repetidos  para  uma  versão
modificada do modelo. A modificação consiste em utilizar  f em sua forma completa, sem a
aproximação do plano .

Fig. 1 – (a) Bombeamento de Ekman utilizado como forçante média e (b) bombeamento de
Ekman utilizado como forçante variável no tempo. Em ambos os casos, não há variação nas

dimensões suprimidas

RESULTADOS

No  caso  do  plano  ,  a  forçante  média  utilizada  resulta  em  um  giro  clássico,
perfeitamente centralizado meridionalmente (Fig. 2a). A permitir que f varie senoidalmente, o
giro médio não apresenta mais isotropia meridional (Fig. 2b), com o centro deslocado cerca
de 300km ao sul. Não há diferenças significativas de amplitude entre os dois giros. Em ambos
os  casos,  observa-se  um  meandramento  no  desprendimento  da  corrente  de  borda  oeste,
conforme esperado no caso não linear. 

Observa-se uma frente de onda meridional nas médias para cada um dos doze meses
nas simulações no plano  (Fig. 3). O comprimento de onda é aproximadamente a extensão da
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Fig. 2 – Distribuição de pressão média da primeira camada para: (a) simulação no plano  e
(b) simulação com a formulação original de f

bacia oceânica, cerca de 6000km, de maneira que a frente de onda atravessa todo o domínio
em um ano. Pode-se observar alguma reflexação próxima às bordas norte e sul do domínio,
mas sem efeitos relevantes no interior.

Fig. 3 – Conjunto de médias de pressão da primeira camada para cada mês nas simulações no
plano 

Nas médias mensais para as simulações com  f senoidal, a feição mais evidente é a
frente de onda meridionalmente refratada (Fig. 4). Este resultado é esperado, pois os raios de
deformação  de  Rossby  variam  meridionalmente,  ao  contrário  do  caso  anterior.  Assim,  o
comprimento de onda varia de cerca de duas vezes o tamanho do domínio na borda norte
(~12000km) a um terço do domínio na borda sul (~2000km). Comparada a do caso do plano
b, a amplitude é substancialmente menor. Observam-se ainda diversas feições de meso escala
espalhadas por todo o domínio.

CONCLUSÕES

A variação senoidal de f na aproximação Q-G resultou em giro subtropical levemente
modificado em comparação ao observado sob à aproximação do plano . Embora ainda seja
idealizado, é mais similar aos giros reais, devido à não isometria meridional.

Na  propagação  de  ondas  planetárias,  a  refração  meridional  era  uma  diferença  já
esperada. Todavia, as amplitudes das ondas são menores comparadas às do plano  . Há ao
menos duas explicações plausíveis, a primeira é que houve ressonância nas simulações no
-----
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 Fig. 4 – Conjunto de médias de pressão da primera camada para cada mês nas simulações
com a formulação original de f

plano   uma vez que o comprimento de onda tinha a extensão zonal  do domínio.  Outra
possibilidade é que a variação de f torne as ondas de Rossby longas instáveis, resultando em
uma transferência de energia das ondas para vórtices não lineares. A maior atividade de meso
escala  na Fig. 4 pode ser uma evidência desta última explicação.

Futuramente, pretende-se realizar mais simulações para permitir explicar os resultados
observados com um maior grau de confiança e verificar se há ainda mais consequências ao se
permitir que f varie livremente na aproximação Q-G.
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