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RESUMO

Neste trabalho investigaram-se as oscilações quase-inerciais (OQI's) no Oceano Atlântico
Sudoeste.  As  mesmas  foram  caracterizadas  em  relação  ao  deslocamento  do  período  inercial
observado em relação ao teórico, parâmetros de onda e quantidade de energia associada a eventos.
Para a obtenção dos resultados e análises, foram utilizados dados de corrente adquiridos  in situ e
resultados de simulações numéricas em alta resolução do modelo HYCOM. As OQI's apresentam-se
na forma de eventos com valores de velocidade de cerca de 20 m/s, nos quais as velocidades e a
energia associada são significativas em relação a outros processos físicos presentes, chegando a
40% da variabilidade das correntes.
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INTRODUÇÃO

Oscilações  quase-inerciais  (OQI's)  são  oscilações  do  campo  de  correntes  nas  camadas
superiores do oceano com frequência próxima a de Coriolis, excitadas por repentinas mudanças na
tensão dos ventos sobre a superfície do mar. A energia da banda inercial representa cerca da metade
da energia de ondas internas, e uma fração significativa na energia total para manter a estratificação
dos oceanos,  sendo que em momentos de troca de quantidade de movimento entre atmosfera e
oceano a energia associada a OQI's pode atingir  2/3 da quantidade total de energia presente na
camada de mistura,  constituindo a parte dominante da resposta dos oceanos (POLLARD, 1980;
ALFORD e WHITMONT, 2006). A propagação da energia quase-inercial ao longo da coluna d'água
pode ocasionar  mistura vertical  e afetar  estruturas submarinas profundas (MUNK e WUNSCH,
1998; MAGNELL et al., 2005).

Para o Atlântico Sul, estimativas de valores de velocidade e energia cinética associada às
OQI's foram feitas por CHAIGNEAU et al. (2008), encontrando-se valores respectivos de 8,8 cm/s
e 236,5 J/m². TOFFOLI (2011) estimou parâmetros de onda para um fundeio localizado próximo à
elevação do Rio Grande, obtendo velocidades de fase e números de onda vertical de cerca de 0,6
cm/s e 0,01 ciclos/m no inverno e de 0,1 cm/s e 0,02 ciclos/m no verão, com velocidades de grupo
vertical entre aproximadamente 0,01 e 0,06 cm/s.

No presente trabalho, OQI's são analisadas no Atlântico sudoeste e os principais parâmetros
de onda são calculados a partir de ampla base de informações, constando de 5 fundeios localizados
na região sudeste brasileira e de simulações numéricas em alta resolução espacial. Este trabalho se
insere nos esforços de pesquisa associados à Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica –
REMO (LIMA et al., 2013; GABIOUX et al., 2013).
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METODOLOGIA

Os dados disponíveis são provenientes de perfis verticais de corrente, coletados a partir de
cinco Perfiladores Acústicos de Correntes (ADCP) cedidos pela PETROBRAS, fundeados no talude
da Bacia do Espírito Santo, Campos e Santos, compostas por séries de aproximadamente um ano de
dados e profundidades máximas e mínimas variáveis. Para os resultados numéricos analisados, os
experimentos  foram realizados  com o  modelo  HYCOM de  coordenadas  híbridas  e  apresentam
resolução horizontal de 1/24°, distribuição vertical em 21 camadas σθ, forçantes na interface ar-mar
provenientes de campos atmosféricos sinóticos da base CFSR (SAHA et al., 2010) a cada 6 horas,
sendo integradas por 6 anos com maré prescrita nos contornos e 2 anos sem maré prescrita.

Visando isolar as OQI's, as séries de corrente disponíveis são inicialmente filtradas por filtro
passa-alta, com período de corte de 3 dias, eliminando-se as oscilações subinerciais. Para minimizar
o efeito da maré, cuja componente diurna pode ser muito próxima da inercial local, é realizada
análise harmônica e previsão da maré com as principais componentes, subtraindo-se a série prevista
das séries de velocidade. Aplica-se então um filtro passa- banda centrado no período inercial teórico
(PIT) e com frequências de corte correspondentes a um intervalo de 5 horas. 

A  diferença  de  fase  entre  componentes  zonal  e  meridional  ou  entre  velocidades  em
diferentes níveis da coluna d'água é calculada seguindo RIVAS e PIOLA (2005). Para o cálculo da
velocidade de fase vertical (C), foi utilizado o método descrito por KUNDU (1976), o qual consiste
na  construção  da  função  de  correlação  cruzada  defasada  (“lag-correlation”)  entre  séries  de
velocidades de profundidades distintas. A defasagem entre as séries (τm) é determinada pelo “lag”
correspondente  à  máxima  correlação  entre  as  curvas  e  a  regressão  linear  para  os  pares
correspondentes de τm e o valor de separação entre profundidades define a velocidade vertical de
fase a partir da inclinação da reta. O número de onda resulta diretamente da relação entre C e a
frequência das oscilações.

RESULTADOS

Resultados preliminares são apresentados a seguir para um fundeio localizado na região do
talude em 24,4°S, na Bacia de Santos. Análises espectrais das séries de corrente mostram um pico
de energia em 29 horas, muito próximo do PIT local de 29,06 horas (Figura 1). Diversos trabalhos
discutem variações de período inercial observado de 3 a 20% em relação ao teórico, com ocorrência
de desvio para frequências mais altas (KUNDU, 1976). Neste caso, porém, a variação é inferior a
2%  e,  juntamente  com  uma  diferença  de  fase  entre  componentes  zonal  e  meridional  de
91,58°(muito  próximo dos  90°)  indica  uma  oscilação  quase-inercial,  com propagação  de  onda
horizontal  resultante da interação das OQI's  com outros processos físicos e do formato elíptico
adquirido pelas mesmas (Figura 2). 
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Figura 1. Análise espectral da componente zonal de velocidade para diferentes profundidades. 
Os valores identificam os picos principais de energia. Da esquerda para a direita: M2, brisa + 
componente diurna de maré, O1, período inercial observado e a linha tracejada, o PIT.
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Os valores de τm encontrados indicam uma propagação de fase para cima, resultando em um
valor de velocidade de fase vertical de 0,4 cm/s e comprimentos de onda verticais da ordem de
centenas  de  metros,  coerentes  com resultados  obtidos  na literatura  (KUNDU, 1976;  TOFFOLI,
2011). A velocidade de grupo vertical estimada em uma ordem de grandeza menor ao relatado por
outros autores apresentou sinal contrário ao de velocidade de fase, concordando com a propagação
da superfície para o fundo, com a energia associada chegando a profundidades de aproximadamente
40 metros  (Figure  3).  As  séries  filtradas  da  velocidade  zonal  apresentam eventos  com valores
chegando a cerca de 20 cm/s, compondo próximo a 40% o valor total da variabilidade da velocidade
(Figura 4).
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Figura 2. Evolução temporal da série de velocidades filtrada para a banda inercial. A série
em 11 metros de profundidade indica um giro anti-horário dos vetores de velocidade. 

Figura  3.  Energia  cinética  na  banda  inercial  calculada  ao  longo  das
profundidades. Observando os eventos, é possível perceber a propagação de
energia da superfície para o fundo.

Figura 4. Variabilidade e velocidade quase-inercial da componente zonal. A
variabilidade representa a série bruta subtraída sua média.
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 CONCLUSÕES

Análises  das  séries  temporais  de  velocidade  para  um  fundeio,  objetivando  investigar
oscilações quase-inerciais, mostraram um pico significativo de energia muito próximo ao PIT local,
com uma diferença inferior a 2%. O valor de fase vertical característico para um evento de OQI
estudado foi estimado em 0,4 cm/s, com um comprimento de onda vertical da ordem de centenas de
metros, enquanto que valores de velocidade de grupo vertical mostraram uma estimativa aquém do
esperado.  Eventos  de  oscilações  quase-inerciais  correspondem  a  uma  parte  significativa  da
variabilidade das correntes local, podendo representar até 40% do total.
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