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3.1 Objetivos espećıficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Material e métodos 12

4.1 Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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Mar do Atlântico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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estarem ao meu lado.

Professora Ilana! A liberdade que tive para escrever essa dissertação foi incŕıvel.
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uma discussão - foi uma das maiores lições que tive ao longo do mestrado, sabe? E você
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até charutos!) e mesmo churrascos, sempre ri muito com eles por perto. E como eu ri

da coisas off topic discutidas nesse laboratório. Idéias meio fora da casinha, às vezes..
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qúımicas nesse laboratório, dar aulas de violão (quem diria?), ficar até tarde numa
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Aconteceu muita coisa nessa casa! Quase estava esquecendo, mas tem a Natalhão e

Ronaldo também! Ficaram alguns meses em casa, mas são grandes parceiros!

E tem o remo! Remar em alto rendimento por 1 ano e meio foi incŕıvel,
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Denis, Matheuzinho, Marcos, Márcio, Murilo, Pati, Fernandinha, Patricia, Di, Dê (de
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imagináveis. Uma comunidade se estabelece ao redor de um poço de água. A USP
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Resumo

Resultados da reanálise SODA v2.2.6 (Carton, Giese, 2008) e da Renálise do

Século 20v2 (Compo, et al., 2011) foram analisados para verificar alterações dos modos

de variabilidade da TSM (o modo do Gradiente Meridional de Temperatura (GMT)

e o Modo Zonal) no Atlântico Tropical (de 1929 a 2008) através de funções emṕıricas

ortogonais (EOF) e funções emṕıricas ortogonais associadas (jEOF). A evolução do

padrão espacial do modo do GMT se inicia com a configuração de dipolo de tempera-

tura, com eixo central em ≈ 5oN evoluindo para o GMT com variabilidade concentrada

no Atlântico Tropical Norte. O Modo Zonal apresenta inicialmente variabilidade asso-

ciada à região equatorial (entre 5oS e 5oN) e à costa sudoeste africana, que evolui para

um gradiente meridional de TSM, centrado em ≈ 5oN . Sua variabilidade concentra-se

exclusivamente no Atlântico Tropical Sul. A variabilidade equatorial se degenera ao

longo do peŕıdo, devido o aumento, gerado pelo vento, da profundidade das isopicnais

na termoclina. No equador o acoplamento entre o oceano e a atmosfera ocorre nos

peŕıodos de T = 30 meses e T ≈ 34 meses, com o vento antecedendo a temperatura

em 1 e 2 meses, respectivamente. O Modo Zonal apresenta acoplamento com o vento

durante a segunda metade das análises. O peŕıodo associado é de T ≈ 34 meses, com

o vento antecedendo a temperatura em cerca de 1 mês. O modo do GMT está associ-

ado aos ventos no Atlântico Tropical Norte e Atlântico Tropical Sul. Os peŕıodos de

acoplamento são de T = 96 e T = 60 meses, com o vento antecedendo a TSM em 3 e

≈ 2 meses respectivamente.

Palavras-chave: Temperatura de superf́ıcie do mar, Modos de variabilidade da TSM,

tensão de cisalhamento do vento, EOF, jEOF, mudanças climáticas.
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Abstract

The results of SODA v2.2.6 reanalysis (Carton, Giese, 2008) and 20th Century

Reanalysis v2 Project (Compo, et al., 2011) were analyzed in order to verify changes

of the SST modes (the Meridional Temperature Gradient mode (GMT) and the Zonal

Mode) in the Tropical Atlantic (1929 to 2008) using Empirical Orthogonal Functions

(EOF) and joint Empirical Orthogonal Functions (jEOF). The spatial distribution of

GMT starts initially as a temperature dipole centred at ≈ 5oN . It evolves into a

meridional gradient with variability concentrated at the Tropical North Atlantic. The

zonal mode variability is initially associated with the equatorial region (between 5oS

and 5oN) and with the northwestern african coast. It evolves into a merdional gradi-

ent with central axis located at 5oN . Its variability is concentrated exclusively in the

Tropical South Atlantic. The equatorial variability degenerates throughout the period,

due to the inhibition of the isopicnal uplift by the wind. At the equator, the coupling

occurs in periods of T = 30 months and T ≈ 34 months, with the wind preceding the

TSM by 1 and 2 months, respectively. The zonal mode presents coupling with the wind

only during the second half of the analyzes. The periods are of T = 34 months, with

wind preciding TSM by about 1 month. GMT mode is associated to the winds of both

Tropical North Atlantic and Tropical South Atlantic. Coupling periods are of T = 96

and T = 60 months, with the wind preceding TSM in 3 and ≈ 2 months respectively.

Key-words: Sea surface temperature, SST variability modes, wind stress, EOF, jEOF,

climate change.
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1 Introdução

O Oceano Atlântico é importante, pois sua variabilidade afeta o clima dos

continentes adjacentes e suas populações. Padrões de precipitação, vento e temperatura

tanto na América como na África. Regiões, por exemplo, como o Nordeste brasileiro e

o sudeste dos Estados Unidos são afetados pelo Atlântico, tanto por secas, como pela

precipitação.

A variabilidade da temperatura de superf́ıcie do mar (TSM) no Atlântico Tro-

pical é importante para a população da África e da América do Sul, pois influencia

o regime de precipitação (Seager et al., 2010) particularmente no Nordeste brasileiro

(Hastenrath, 1984; Lamb, 1983) e no Sahel africano (Moura, Shukla, 1981). Essa preci-

pitação pode ser associada nos continentes aos fluxos de rios na América do Sul, como

é o caso, por exemplo, do rio Uruguai, Negro, Paraná e Paraguai (Genta et al., 1998),

afetando o abastecimento de energia gerada por hidrelétricas e também na produção de

alimentos agŕıcolas. Além do regime de chuvas, eventos potencialmente catastróficos

como ciclones tropicais também são influenciados pela TSM (e.g. Xie et al. 2010; Ema-

nuel, 2005). A TSM do Atlântico Tropical não tem sua importância restrita à bacia

e aos continentes adjacentes, mas também a eventos no Paćıfico (Ding et al., 2012) e

também no Índico (Losada et al., 2010).

A variabilidade média (climatologia) do Atlântico Tropical é relativamente bem

conhecida, com variação temporal associada principalmente ao peŕıdo anual (Carton,

1997). De acordo resultados numéricos, a TSM do Atlântico Tropical apresenta um

equador termal em aproximadamente 5oN, que a divide em duas regiões distintas.

Ao norte (sul) o máximo de TSM ocorre em setempbro (Março-Abril) e as maiores

amplitudes (3oC) ocorrem ao leste onde a termoclina é mais rasa. A costa noroeste

e sudoeste da África tem sua variabilidade associada à ressurgência costeira induzida

pelo vento no equador, a TSM segue o ciclo anual do Atlântico Tropical Sul, com

máximos observados em Março e mı́nimos em Setembro, quando a água fria aparece

entre 10oW e 0o e avança para leste.
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Simulações numéricas para o peŕıode de 1960 a 1989 mostram que os desvios

do sinal sazonal (anomalias) estão associados à variabilidade de baixa frequência em

bandas decadais e interanuais. A frequência decadal (interanual) está associada a

anomalias do fluxo de calor latente fora do equador (no equador) (Carton et al., 1996).

A variação de baixa frequência da TSM é importante pois afeta fenômenos

como a distribuição da precipitação (e.g. Zhou, Lau, 2001) sobre os continentes e

eventos como ciclones tropicais (e.g. Emanuel, 2005). Zhou e Lau (2001) demonstram

que a precipitação sobre a América do Sul tem relações com variações multidecadais

no Atlântico Tropical. Um maior entendimento da variabilidade baixa frequência da

TSM no Atlântico poderia contribuir para a previsão climática e sazonal na América

do Sul (Nobre, Shukla, 2006).

Tendências positivas e negativas de TSM também ocorrem junto dos sinais de

baixa frequência e muitas vezes são associados à efeitos como a quantidade de aerosóis

na atmosfera, ou também ao aquecimento global (Thompson et al., 2009). Os padrões

médios da TSM são descritos a seguir, de acordo com a literatura. A região considerada

nesse estudo do oceano Atlântico Tropical está compreendida aproximadamente entre

20oS e 25oN .

1.1 Padrões Médios

1.1.1 Temperatura de Superf́ıcie do Mar e Circulação Atmosférica

O padrão médio anual da TSM e ventos para o Atlântico Tropical pode ser

visto na Figura 1. O ciclo anual na interação oceano-atmosfera no Atlântico Tropical

possui o sinal mais significativo entre as diversas bandas de frequência que compõe a

variabilidade na bacia. Suas caracteŕısticas são dependentes da posição da Zona de

Convergência do Atlântico Sul (ZCIT) e da TSM (Servain et al., 1999).

A ZCIT é a região localizada nos trópicos ao redor da Terra na qual os Aĺısios

do hemisfério sul e hemisfério norte convergem. A latitude central da ZCIT pode

ser definida por diferentes parâmetros, como por exemplo o máximo de precipitação
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Figura 1: Climatologia anual da TSM (contornos - WOCE - Locarnini et al., 2010)
e da tensão de cisalhamento de ventos (campo vetorial - 20thCentv2 - Compo et al.,
2009) (1890-2008) .

associado à convecção de nuvens tropicais (e.g. Zhang, 2001), ou também através do

ponto onde o vento meridional é nulo (e.g. Zagar et al. 2011).

A climatologia anual no Atlântico do vento meridional integrado da superf́ıcie

até 900hPa da reanálise ERA INTERIM (Dee et al., 2011), mostra que v = 0 é associ-

ado à posição central da ZCIT com a latitude aproximada de 6oN . A ZCIT apresenta

uma importante variação sazonal - no inverno (verão) boreal ela atinge latitudes, no

oceano Atlântic Tropical de 3oS (9oN) (Zagar et al., 2011).

Segundo Xie e Carton (2004), o ciclo anual da TSM é bem definido no Atlântico

Equatorial Leste, onde os máximos de temperatura (T> 28oC) são observados durante

a primavera boreal. Nesse peŕıodo os ventos na região apresentam as menores intensi-

dades e a termoclina está mais rasa. Em Julho, a TSM atinge seu mı́nimo (T< 23oC)

ao longo da costa africana , devido a intensificação dos Aĺısios. Em Julho e Agosto,

uma ĺıngua de água fria se forma através da bacia, centrada pouco ao sul do equador.

A maior variabilidade da TSM no Atlântico Tropical ocorre em áreas adjacentes à costa
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oeste da África (Doi et al., 2009). Segundo Carton e Zhou (1997), ao sul (norte) de 5oS

(10oN) a radiação solar é associada a amplitudes de TSM com cerca de 0.3oC no equa-

dor e de cerca de 1.2oC (2.4oC) em 20oN (20o). Entre 3oN e 10oN, o sinal anual mais

importante está associado à perda de calor latente devido à mudanças da velocidade

do vento, implicando num mı́nimo de TSM no outono boreal. Os autores afirmam que

o ciclo anual do fluxo de calor latente tem amplitudes máximas nas latitudes de 10oS

e 10oN, ocorrendo no Atlântico Tropical Norte (Sul) em agosto (janeiro), quando os

ventos Aĺısios são mais fracos. As variações de temperatura associadas ao calor são em

média de 0.5oC (1.0oC) entre 15oS -8oS a oeste de 0oE (5oN - 20oN , 55oW -20oW ).

A Figura 1 mostra a climatologia anual da TSM e tensão de cisalhamento do

vento obtidas respectivamente no World Ocean Atlas (WOCE - Locarnini et al., 2010)

e na reanálise do século 20 (2 0th Century reanalysis v2 - Compo et al., 2011).

1.2 Modos de Variabilidade Tropical

A variabilidade de baixa frequência em superf́ıcie no Atlântico apresenta dois

modos principais de variabildade.

O primeiro deles apresenta variabilidade com peŕıodo decadal e foi conhecido

através de diversos nomes: dipolo do Atlântico (Servain, 1991), ou também gradi-

ente meridional interhemisférico de temperatura do Atlântico (Carton et al., 1996).

Neste trabalho o modo será tratado como gradiente meridional de temperatura interhe-

misférica (GMT). O termo dipolo se refere a uma gangorra de temperatura anômala -

quando anomalias de TSM positivas (negativas) ocorrem no Atlântico Tropical Norte,

anomalias negativas (positivas) ocorrem no Atlântico Tropical Sul. O GMT se refere

a manifestação de um gradiente de TSM anômala entre o Atlântico Tropical Sul ou

Norte, que está associado ao fluxo de calor latente em cada uma das bacias (Carton et

al., 1996).

O segundo modo da variabilidade de TSM do Atlântico Tropical apresenta

variabilidade com peŕıdo interanual, sendo conhecido como Modo Zonal do Atlântico
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, Modo Equatorial, ou Niño do Atlântico. Neste trabalho ele será tratado como Modo

Zonal do Atlântico. Esse processo guarda semelhanças dinâmicas em relação ao evento

do paćıfico, o El Niño Oscilação Sul (ENOS).

1.2.1 Gradiente Interhemsiférico de Temperatura de Superf́ıcie do Mar do

Atlântico

O GMT é o modo dominante na primavera boreal (Servain et al. 1998; Maha-

jan et al. 2010) e consiste de um gradiente norte-sul de anomalias de TSM e de vento

através do equador (Murtugudde et al. 2002; Nobre and Shukla 1996). O GMT pode

ser descrito por um ı́ndice proposto por Servain (1991), baseado em dados de TSM.

Ele consiste da subtração das anomalias da TSM (relativas ao ciclo anual) no Atlântico

Tropical Sul dos valores de anomalia de TSM do Atlântico Tropical Norte. A variação

associada à variabilidade decadal tem um faixa de temperaturas entre 0.3oC - 0.5oC

(Carton et al., 1996). O GMT também pode ser descrito através da análise de funções

emṕıricas ortogonais (EOF) (Servain, 1991).

O GMT obtido através da EOF mostra a existência de uma relação fora de fase

de TSM entre o Atlântico Tropical Norte e Sul. Essa informação foi inicialmente inter-

pretada como um dipolo de TSM, entretanto a correlação da TSM em ambas regiões não

é significativa quando se considera o sinal anômalo bruto (Houghton, Tourre, 1992) em

escala sazonal e interanual (Enfiled, Mayer, 1997). Esse dipolo ocorre com frequência

pequena (12-15% do tempo) pode ser resultado da sobreposição de variáveis indepen-

dentes estocásticas, ao norte e ao sul da ZCIT. A configuração do gradiente norte-sul

da anomalia de TSM é mais comum, ocorrendo em cerca de 50% do tempo (Enfield

et al., 1999; Mélice, Servain, 2003). Análises espectrais considerando peŕıodos associa-

dos a determinadas estações do ano indicam um relação de dipolo em duas bandas de

peŕıodo: 8-12 anos (inverno-primavera boreal) e 2.3 anos (verão-outono).

A variação dos ventos é um importante mecanismo de perda de calor latente de

superf́ıcie e os padrões meridionals estão associados a mudanças de baixa frequência na

evaporação, estando razoavelmente desacoplados de variações da termoclina (Carton
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et al., 1996). O mecanismo vento, evaporação, TSM (wind, evaporation, sea surface

temperature - WES) é conseqüencia da interação entre o vento e a superf́ıcie do mar,

na qual não apenas o momentum, como também a TSM sé afetada, devido à mistura e

a a alterações do fluxo de calor latente. Chang et al. (1997) apresentou a possiblidade

da variação decadal da TSM estar associada a esse mecanismo. A resposta WES

é mais intensa no oceano Atlântico em relação ao Paćıfico, sendo efetivo em áreas

fora do equador e associado ao gradiente meridional do Atlântico (Xie et al., 1999),

apresentado na Figura 12. O GMT tem sua amplitude aumentada quando o mecanismo

de WES está presente (Mahajan, Saravanana, Chang, 2010). A modelagem numérica

sugere que padrões de TSM meridionals resultam de variações de mudanças de baixa

frequência da evaporação, estando pouco associados à variações da profundidade da

termoclina (Carton et al., 1996).

Anderoli e Kayano (2003) investigaram a propagação de sinais de TSM em

escala de tempo decadal. Os autores encontraram uma relação na qual o GMT evolui

para o modo do Niño do Atlântico e vice-versa. Eles apresentam duas maneiras distintas

de evolução, a primeira consiste num regime ocilatório de 12 anos, no qual um padrão

de GMT com 2 anos de duração evolui em um padrão do Modo Zonal do Atlântico ,

com peŕıodo de cerca de 1 ano (e vice-versa). O segundo padrão de evolução mostra

um peŕıodo de 10 anos de duração, no qual um Modo Zonal do Atlântico , com cerca

de 2 anos evolui num padrão do GMT (e vice-versa).

Há uma posśıvel ligação entre a região do Domo da Guinea, ao largo de Dakar

e o GMT. O Domo parece estar relacionado às posições anômalas em relação ao ciclo

anual da ZCIT e a GMT. Anomalias de temperatura no Atlântico Tropical Norte,

através do mecanismo de WES, determinam a localização anomala da ZCIT para norte

(sul) através da resposta de WES. A posição da ZCIT determina o bombeamento de

Ekman e a evolução do domo da Guinea, que se torna mais forte (fraco) durante o

outono boreal. Sua intensidade pode afetar a variabilidade da GMT. Ambas as fases

positiva e negativa do GMT, na primavera estão relacionadas com variações com o

domo Guiné no outono, através da migração meridional da ZCIT (Doi et al., 2009).
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Figura 2: Análise de EOF empregada para visualizar o GMT através de todo o
Atlântico . Primeiro modo da EOF para: a) Atlântico Norte (b) Sul, com 43.4% e
44.2% da variância explicada em cada bacia. c) representa a série de tempo em cada
ponto da grade de a) e v). O conjunto de dados utilizado é o GISST (Xie et al., 1999).

1.2.2 Modo Zonal do Atlântico

Esse modo caracteriza-se pela variabilidade na direção leste-oeste da bacia. A

alternância de eventos quentes e frios no equador é caracteŕıstica do Modo Zonal, no

leste da bacia do Atlântico. Os sinais positivos e negativos das anomalias de TSM com

relação ao ciclo anual são separados pela posição média da ZCIT. Sua variabilidade

interanual obedece a mesma f́ısica que a anual (Servain et al., 2000). Em certos anos

a ressurgência costeira e equatorial no Golfo da Guinea enfraquece, afetando a preci-

pitação e a pesca na região. Esse padrão observado é análogo ao do ENOS no Paćıfico
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Tropical (Hisard, 1980). Merle (1980), baseado em dados históricos de anomalias inte-

ranuais e anuais de TSM na região, discute a existência no Atlântico, de evento similar

ao ENSO, no Paćıfico. De fato, a variabilidade do modo do Atlântico Equatorial é

semelhante ao ENOS. Zebiak (1993) comprovou as hipóteses de Merle (1980) através

de simulações numéricas de um modelo oceano-atmosfera acoplado e dados observa-

dos. O autor também demonstrou, que além das semelhançãs dinâmicas, há evidências

de um sinal acoplado menos robusto do Modo Zonal do Atlântico, em relação a sua

contrapartida no Paćıfico. As oscilações interanuais do modo favorecem um peŕıodo de

cerca de 4 anos.

O Modo Zonal do Atlântico está contido entre as latitudes de 5oS e 5oN. As

anomalias de TSM apresentam amplitudes médias 30% menor em relação ao Paćıfico,

com valores que podem exceder uma diferença de 1oC na ĺıngua fria do Atlântico.

(Zebiak, 1993; Carton, Huang, 1994). Ele está em fase com o verão boreal, quando o

aumento da intensidade dos ventos de leste tornam a termoclina no Golfo da Guinea

mais rasa (Okumura, Xie, 2006). A Figura 3 (Adaptada de Okomura e Xie, 2006) mos-

tra o padrão de anomalias de TSM no verão boreal, associado ao modo do equatorial.

A altura de superf́ıcie do mar (SSH) é um indicador do conteúdo de calor

do oceano superior e precede o aparecimento das anomalias de TSM no Atlântico

Equatorial por 4-5 meses (Ding et al., 2010). Anomalias positivas de temperatura em

subsuperf́ıcie são observadas no lado oeste da bacia, como resposta atrasada do evento

frio anterior e se propagam para leste, onde podem influenciar a TSM, engatilhando

um evento quente. Flutuações no Atlantico equatorial são dominadas pelo Modo Zonal

do Atlantico (Chang et al., 2006). Esse modo explica cerca de 70% da variabilidade no

Atlantico equatorial leste e 19% da varibilidade equatorial total (Ding et al., 2010). O

Modo Zonal do Atlântico afeta fortemente a previsão sazonal nos páıses africanos que

bordejam o Golfo da Guinea (Chang et al., 2006).

Os mecanismos principais de oscilação são os mesmos para o Paćıfico e Atlântico.

Devido a menor extensão do Atlântico, poderia-se esperar peŕıodos de oscilação mais

curtos neste oceano. Porém, os peŕıodos similares podem ter explicação nas diferenças
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Figura 3: Padrão de anomalias em Jun-Jul associado ao Niño do Atlântico. Contornos
preenchidos representam a TSM obtida a partir do conjunto OISST; contornos em verde
representam regressão da a precipitação do conjunto CMAP com a TSM do Atlântico
equatorial; os vetores são a velocidade do vento em 1000hPa. (Okumura, Xie, 2006)

da estrutura zonal, força do acoplamento ar-mar e também na estratificação média

inerente a cada bacia (Zebiak, 1993). Anomalias quentes (frias) coincidem com a mu-

dança para oeste (leste) do vento zonal, principalmente na porção central da bacia do

Atlântico Tropical (Zebiak, 1993). Ele é forte durante a o verão e primavera boreal

(Keenlyside, Latif, 2007). A resposta de Bjerknes que se inicia em novembro é menos

intensa e tende a evoluir em um modo meridional, durante Março-Abril (Okumura,

Xie, 2006).

No Atlântico Equatorial, a variabilidade da ĺıngua de água fria tem diminuido

nas últimas 6 décadas, o que implica no aumento da TSM do Atlântico equatorial

leste. Durante o verão (primavera) boreal, o aquecimento é máximo (mı́nimo), quando

a ressurgência equatorial é intensificada (suprimida). No leste da bacia há maior con-

vecção atmosférica e Aĺısios mais fracos, o que diminui a profundidade da termoclina

e reforça ainda mais o padrão de aquecimento na superf́ıcie. Aerosóis no hemisfério

norte podem ser responsáveis pela mudança, além do aumento da temperatura global

média (Tokinaga, Xie, 2011).
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1.3 El Niño Oscilação Sul

Uma breve śıntese do ENOS é apresentada para se fazer o paralelo com o

Modo Zonal do Atlântico. O El Niño é o aquecimento anômalo em larga escala das

águas de superf́ıcie no Oceano Paćıfico tropical, que apresenta acoplamento com uma

contrapartida atmosférica - uma gangorra de pressão ao ńıvel do mar entre o Paćıfico

leste e oeste (conhecida como Oscilação Sul). Esse acoplamente é o chamado ENOS.

A gangorra atmosférica atua sobre a circulação de Walker - ventos Aĺısios de leste

através do Paćıfico Tropical, que geram ascensão de ar no oeste da bacia oceânica e

subducção a leste. A circulação de Walker (e os ventos Aĺısios) se enfraquece quando

anomalias positivas de TSM surgem no Paćıfico leste. Esse enfraquecimento se deve

ao amortecimento do gradiente leste-oeste de TSM e reforça ainda mais as anomalias

quentes no leste da bacia. Essa é a fase quente do ENOS, o El Niño (Figura 4a).

A termoclina também é um elemento importante no mecanismo ENOS. Anomalias

positivas em subsuperf́ıcie (aprofundamento da termoclina) no Paćıfico oeste ocorrem

com até um ano de antecedência em relação ao El Niño. Essas anomalias migram

para leste até atingir o limite da bacia, onde o aprofundamento da termoclina induz

anomalias positivas na TSM (Wang et al., 2012). A fase fria do ENOS conhecida como -

La Niña - é engatilhado antes mesmo da fase madura do El Niño ocorrer. As anomalias

quentes de TSM no Paćıfico leste são contrapostas por anomalias frias em subsuperf́ıcie

no oeste (elevação da termoclina), que passam a se propagar para leste, erodindo as

anomalias quentes em superf́ıcie, intensificando o gradiente de temperatura zonal, os

ventos e iniciando o evento La Niña (Wang et al., 2012) (Figura 4b). Os elementos que

descrevem o ENOS são conhecidos como resposta de Bjerknes, uma resposta positiva do

sistema oceano-atmosfera. Em outras palavras, a resposta de Bjerknes é representada

por três elementos, o primeiro são ventos de superf́ıcie no oeste da bacia forçados por

anomalias de TSM no leste, o segundo são ventos a oeste que forçam o conteúdo de

calor no leste e a forçante de anomalias de SST no leste dada pelo conteúdo de calor

no leste (Keenlyside, Latif, 2007).
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a) b)

c)

Figura 4: Representação esquemática do El Niño e sistema oceano-atmosfera associado.
(a) El Niño; (b) La Niña; (c) Condições normais. (El Niño Theme Page, adaptado de
http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/nino normal.html, 2014)

2 Hipótese de trabalho

A hipótese desse trabalho é que os modos de variabilidade da TSM do Atlântico

Tropical sofreram variações quanto à sua, estrutura espacial e freqüencia ao longo do

século XX, devido a alterações na circulação atmosférica.

3 Objetivo

Investigar as mudanças associadas aos modos de variabilidade da TSM do

Oceano Atlântico Tropical ao longo do século XX.
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3.1 Objetivos espećıficos

• Identificar os padrões médios de variabilidade da TSM

• Identificar os padrões espaciais de modos espaciais da variabilidade tropical da

TSM, da altura de superf́ıcie do mar, da profundidade da isoterma de 20oC e da

tensão de cisalhamento do vento

• Identificar os padrões espaciais de modos espaciais da variabilidade equatorial da

TSM

• Verificar alterações dos padrões espaciais ao longo do tempo da TSM

4 Material e métodos

4.1 Dados

Serão utilizados as informações contidas no conjunto observacional NOAA-

ERSSTv3 (SST) e nos resultados da reanális SODA v2.2.6 (Carton, Giese, 2008) (tem-

peratura, vento zonal e meridional e velocidade de correntes.). O conjunto SODA

v2.2.6 e o conjunto ERSSTv3 assimilam dados do conjunto ICOADS 2.5.

Dados de superf́ıcie do mar dos últimos 3 séculos podem ser obtidos no conjunto

ICOADS 2.5 International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set, que provavel-

mente é a coleção de dados de superf́ıcie do mar mais extensa e heterogênea que existe,

sendo considerado como o conjunto referência de dados marinhos de longo termo. Ele é

um esforço internacional inicialmente liderado pelo Earth System Research Laboratory

da National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA, dos EUA) e também pelo

National Center for Atmospheric Research (NCAR, também dos EUA). O conjunto

incorpora dados provenientes de diversos sistemas de observação e pesquisa de diversos

páıses. A versão 2.5 incorpora novos dados (atingindo um número de 261 milhões) e

possui um novo controle de qualidade. A principal base de dados do ICOADS 2.5 é o

COADS 2, um projeto de cooperação dos EUA, que utiliza observações de superf́ıcie

a partir de navios, bóias fundeadas, derivadores e medidas próximas a superf́ıcie de
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perfiladores oceanográficos. O conjunto cobre um peŕıodo de 142 anos, de 1854-1995.

A principal fonte de dados de peŕıodos históricos provém de dados de navios e mais

recentemente, medições de satélites. Este é um dos conjuntos de dados marinhos dis-

pońıveis, que apresenta como variáveis observadas (com controle de qualidade) como

TSM , temperatura do ar, umidade, pressão barométrica, cobertura de nuvens e campos

de onda (Woodruf et al., 1998).

Tanto o COADS como o ICOADS foram afetados pela diminuição de medidas

durante o peŕıodo de ocorrência das duas grandes guerras mundiais, quando o número

de observações globais foram reduzidas a ńıveis comparáveis ao fim do século XIX.

i. NOAA-ERSSTv3 - É uma reconstrução global de TSM produzida a partir da

base de dados do ICOADS 2.5. Essencialmente é um método de interpolação

para dados espacialmente dispersos com um controle de qualidade de dados ro-

busto (Reynolds et al., 2008). A reconstrução baseia-se no trabalho de Smith et

al. (1998), que é essencialmente o método de Smith et al. (1996). O método

utiliza a análise de funções emṕıricas ortogonais em um conjunto de dados (com

a tendência e variabilidade de baixa frequência removidos) espacialmente e tem-

poralmente bem descrito (conjuntos com dados de satélite e observações in situ)

que gera padrões espaciais (autovalores) e série temporal associada (componen-

tes principais). Então assume-se que os padrões espaciais são comuns àqueles

de superobservações (média de observações individuais em quadrados de 5o de

lonGMTude-latitude) gradeada a partir de um conjunto temporalmente mais ex-

tenso, porém com dados espacialmente menos consistentes (observações in situ de

bóias, navios, campanhas oceanográficas). Define-se então uma função de anoma-

lia reconstrúıda, que está associada aos padrões espaciais das EOFs e a uma série

temporal (peso temporal) que será associado às superobservações. Através da

minimização do erro entre a reconstrução e a superobservação é posśıvel obter-se

o peso temporal. Esse peso temporal, associado aos padrões espaciais permite a

reconstrução da anomalia de alta frequência. Por fim o sinal de baixa frequência é
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adicionado à reconstrução. As diferenças apresentadas entre o NOAA-ERSSTv3

e o método de Smith et al. (1998) são a área considerada (global), o conjunto base

que fornece as superobservações, o uso do método de EOFs rotacionadas para ob-

tenção de padrões espaciais e o controle de qualidade utilizado para produzir os

dados.

ii. SODA v.2.2.6 - Como descrito por Carton, Giese (2008), a reanálise SODA con-

siste de um modelo de circulação oceânica geral para previsão com assimilação

de dados, com correções de estimativas a cada 10 dias. Sua resolução é de 0.5o

× 0.5o × 40 ńıveis.

A versão 2.2.4 representa a primeira assimilação com mais de 100 anos de dados,

sendo forçada em superf́ıcie pelos ventos da reanálise do século 20 (Compo, et al.,

2011). Seu peŕıodo vai de 1871 a 2008, com resolução mensal. O mesmo peŕıodo

é considerado para a versão 2.2.6, porém seus fluxos de calor e sal foram baseados

em fórmulas bulk calculadas a partir de variáveis da reanálise do século 20 . O

ICOADS é a fonte dos dados assimilados (TSM) (http://apdrc.soest.hawaii.edu-

/datadoc/soda 2.2.4.php).

Segundo Carton e Giese (2008), a baixa (alta) frequência, considerando peŕıodos

decadais (próximo a anuais) é dominada pelo variabilidade temporal dos dados

assimilados (modelo)

4.2 Variáveis analizadas e método aplicado

As variáveis do conjunto SODA serão analizadas de acordo com os seguinte

métodos (métodos são descritos na ı́tem ”Métodos”do texto). O peŕıodo considerado

será de janeiro de 1929 a dezembro de 2008. O peŕıodo de 80 anos foi definido consi-

derando os dados dispońıveis no ICOADS 2.5. A análise incluiu o peŕıodo da segunda

guerra mundial, conflito que durou 6 anos (de 1939 a 1945), no qual houve diminuição

importante do número de observações (peŕıodo pré guerra: ≈ 1 mi ano1, peŕıodo du-

rante a guerra > 0.4 mi ano1) (Woodruff et al., 2011). Optou-se pela não inclusão
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do peŕıodo da primeira guerra mundial (1914 a 1918), pois o peŕıodo inicial da análise

seria contaminado por uma quantidade de dados significativamente menor durante o

peŕıodo de 1909 a 1948. As duas guerras afetam o número de observações no oceano

no ı́nicio do século (Woodruff et al., 2011).

As variáveis analizadas serão:

• Temperatura de superf́ıcie do Mar (TSM)

• Profundidade da isoterma de 20oC (z20)

• Altura de superf́ıcie do mar (Sea surface height - SSH)

• Tensão de cisalhamento do vento

4.2.0.1 Análises da TSM, Z20 e SSH

As TSM, a z20 e a SSH serão analizadas da seguinte maneira:

• Cálculo de climatologia do ciclo anual

• Cálculo da anomalia em relação ao ciclo anual

• Análise de EOF das variáveis normalizadas e com a tendência linear removida

para o peŕıodo de 1929 a 2008 (e para subpeŕıodos de 20 anos (1929 a 1948, 1949

a 1968, 1969 a 1988, 1989 a 2008).

• Análise da série temporal da EOF, por meio de transformada de Fourier

4.2.0.2 Análises da Tensão de cisalhamento do vento

• Cálculo de climatologia do ciclo anual

• Cálculo da anomalia em relação ao ciclo anual

• Análise de função emṕırica ortogonal associada (joint Empirical Orthogonal Func-

tion - jEOF) da tensão de cisalhamento do vento variáveis normalizadas e com a

tendência linear removida para o peŕıodo de 1929 a 2008 (e para subpeŕıodos de

20 anos (1929 a 1948, 1949 a 1968, 1969 a 1988, 1989 a 2008).

• Análise da série temporal da EOF, por meio de transformada de Fourier
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4.2.0.3 Outras análises

As séries temporais obtidas a partir da EOF e jEOF das variáveis normalizadas serão

submetidas a comparações por meio do espectro cruzado da densidade potencial para

encontrar peŕıodos comuns entre os sinais os diferentes conjuntos de dados e também

a relação de fase desses sinais. A normalização é realizada através da divisão dos

conjuntos pelo valor de seus respectivos desvios padrões.

4.3 Métodos

Para atingir o objetivo proposto e verificar a hipótese serão realizadas as se-

guintes análises:

4.3.1 Cálculo de tendências lineares

As tendências lineares serão calculadas através do procedimento do método de

mı́nimos quadrados, que determina o melhor ajuste de reta aos dados. O problema

consiste em se encontrar a melhor reta y = ax+ b para um n ∈ {1, ..., N}, onde há os

pares (xn, yn).

O erro entre os pares dados para uma reta y = ax+ b é:

E(a, b) =
N∑
n=1

)(yn − (axn + b))2 (1)

O objetivo é encontrar o menor erro observado. Para isso, tem-se:

∂E

∂a
= 0,

∂E

∂b
= 0 (2)

A diferenciação acima produz:

( N∑
n=1

x2n

)
a+

( N∑
n=1

xn

)
b =

N∑
n=1

xnyn

( N∑
n=1

xn

)
a+

( N∑
n=1

1

)
b =

N∑
n=1

yn (3)
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onde:

 a

b

 =

 ∑N
n=1 x

2
n

∑N
n=1 xn∑N

n=1 xn
∑N

n=1 1


−1 ∑N

n=1 xnyn∑N
n=1 yn


4.3.2 Climatologia

Certos padrões de variabilidade podem ser avaliados através do cálculo da

climatologia. Ela pode ser relacionada à teoria das perturbações do seguinte modo:

Para qualquer medida de uma dado parâmetro F ∗, pode-se escrever:

F ∗ = F + f(t) (4)

Onde F é um estado estacionário e f(t) um é uma perturbação ou agente

modificador do estado estacionário. Nesse caso F � f(t) e para um t → ∞, a média

da perturbação, dada por f̄(t) fica:

lim
t→∞

f̄(t) = lim
t→∞

1

t

∫ τ

t−τ
fdτ = 0 (5)

Para t→∞, a média dos valores observados F̄ ∗ é aproximadamente o estado

estacionário F̄ :

F̄ ∗ ≈ F̄ (6)

A climatologia representa o padrão médio e estacionário de um determinado

parâmetro, quando consideramos um tempo t suficientemente longo. A Figura 5 apre-

senta um exemplo de sinal sintético de temperatura, com cerca de 50 anos de informação

mensal. A Figura 5a é o sinal bruto medido (F ∗), a Figura 5b são as perturbações (ou

anomalias, dadas por f = F ∗ − F̄ ∗) e a Figura 5c é o estado estacionário (ou climato-

logia F̄ ≈ F̄ ∗)

Ao se subtrair de cada ano do conjunto de dados a média climatologica (sa-

zonal, mensal, etc), obtém-se anomalias da observação ou do resultado numérico.
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Figura 5: Exemplo sintético de um sinal com 50 anos (600 meses) de temperatura. O
gráfico (a) mostra o sinal bruto, (b) apresenta a subtração (a)-(c) (anomalia do ciclo
anual) − onde (c) é a climatologia mensal

Anomalias são sinais independentes da climatologia e contém a variabilidade de mais

alta/baixa frequência do conjunto.

4.4 Funções emṕıricas ortogonais

Funções emṕıricas ortogonais (Empirical Orthogonal Function) são utilizadas

para encontrar padrões espaciais estacionários e temporais de variabilidade, em geral,

de campos escalares. A média das séries temporais de uma matriz F é calculada de

modo que seu valor seja nulo.

A matriz de covariância de F é calculada através de: R = F tF .
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Então resolve-se o problema de autovalor:

RC = CΛ (7)

Onde Λ é a matriz diagonal que contém os autovalores λi ou r. A coluna ci de

vetores de C são os autovetores de R correspondentes aos autovalores de λi. Ambos Λ

e C tem um tamanho de p por p.

Os autovetores ci resultantes, que estão associados aos padrões espaciais, cor-

respondem aos respectivos autovalores λi. Os autovetores devem ser ordenados de

acordo com seu tamanho. Assim, EOF1 é o autovetor associado ao maior autovalor

e cada autovalor λi está associado a uma fração da variância total R explicada pelo

modo. Ela é obtida ao se dividir o autovalor λi pela soma de todos os autovalores.

Uma propriedade da matriz de autovetores C é que ela apresenta a propriedade

CtC = CCt = I, onde I é a matriz indentidade. Isso significa que as diferentes EOFs

não são correlacionadas no espaço, ou que elas são ortogonais entre si.

Os padrões colocados em um mapa representam oscilações estacionárias

que evoluem de acordo com os autovalores. Essa evolução pode ser reconstrúıda, para

EOF1, por exemplo, como:

~a1 = F~c1 (8)

A reconstrução pode ser feita total ou parcialmente através da somatória dos

valores, assim:

F =

p∑
j=1

~aj(EOFj) (9)

A reconstrução parcial com os modos com maior variância explicada da EOF

é um uso comum dos dados para se obter informações com rúıdos ’filtrados’.
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4.4.1 Funções emṕıricas ortogonais associadas

As funções emṕıricas ortogonais associadas (joint Empirical Orthogonal Func-

tion - jEOF) são uma extensão do método de EOF. Duas ou mais variáveis são intro-

duzidas através da matriz de correlação, que é analizada através do método de EOF.

O resultado final consiste de campos espaciais associados a suas respectivas variáveis

e apenas uma série temporal responsável por dar a evolução no tempo de ambos os

campos estacionários.

Seu cálculo consiste na fusão de matrizes dadas, G(s, t) e H(s, t) na matriz de

covariância F (s, t). Aqui, s e t correspondem aos ı́ndices espacial e temporal, respecti-

vamente. Tanto G(s, t), como H(s, t) devem ser normalizadas antes da fusão na matriz

F (s, t).

F (s, t) = G(s, t) ∪H(s, t) =



U1(t = 1) U1(t = 2) . . . U1(t = N)

U2(t = 1) U2(t = 2) . . . U2(t = N)

...
...

. . .
...

UM(t = 1) UM(t = 2) . . . UM(t = N)

T1(t = 1) T1(t = 2) . . . T1(t = N)

T2(t = 1) T2(t = 2) . . . T2(t = N)

...
...

. . .
...

TM(t = 1) TM(t = 2) . . . TM(t = N)


A análise de EOF é realizada normalmente e a matriz final deve ser separada e

reorganizada, seguindo o arranjo das matrizes iniciais. Tanto o campo espacial (autova-

lores), como a série temporal (autovetores) devem ser interpretados como os resultados

de uma EOF normal.

Neste estudo, apenas as componentes da tensão de cisalhamento do vento fo-

ram tratadas através desse método, para evitar a introdução de viés de outras variáveis.

Isso pode ocorrer, quando a normalização não é feita adequadamente. Alguns testes
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realizados (não apresentados) mostram claramente que mesmo após a normalização, a

temperatura (por exemplo) é capaz de introduzir desvios importantes aos campos de

vento. Esses desvios podem ser interpretados erroneamente como mecanismos f́ısicos

no oceano e na atmosfera.

4.4.2 Correlação de Pearson

O grau de correlação entre variáveis foi calculado através do coeficiente de

correlação de pearson, onde ele é dado por r:

r =
n∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ)√∑n
i=i(xi − x̄)2

√∑n
i=i(yi − ȳ)2

(10)

Onde xi e yi são as valores medidas das variáveis comparadas e x̄ ȳ são os

valores médios dados por:

x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi (11)

ȳ =
1

n

n∑
i=1

yi (12)

A correlação de pearson é considerada:

• forte para |r| > 0.7

• moderada para forte para 0.5 < |r| < 0.7

• moderada para 0.3 < |r| < 0.5

• fraca para |r| < 0.3

Por simplificação, neste trabalho correlações fracas foram denominadas também

como não significativas, embora o termo esteja atrelado ao valor-p. A correlação

fraca mostra que a medida de similaridade entre variáveis independentes é pequena

ou nula. Correlação não significativa pode apontar para uma correlação forte, mas

como a hipótese de correlação nula tem uma probabilidade grande de ocorrer, os re-

sultados não podem ser considerados. Em ambos os casos a relação entre variáveis
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independentes não pode ser considerada.

4.4.3 Valor-p

O valor-p é a função densidade probabilidade do teste-t de student e mede a

compatibilidade entre a a amostra e a hipótese nula. A função densidade de probabili-

dade é uma gaussiana. Para um valor tobs, o valor p é a probabilidade de se obter um

t >= tobs , sob a hipótese nula (H0).

p = P{t ≥ tobs|H0} (13)

A definição pode ser simplificada para os valores de t confinados de 0 a infinito.

Se a distribuição de H0 for dada dada pela função densidade de probabilidade f0(t),

então:

p(t) = 1−
∫ ∞
0

f(t)dt = 1− F0(t) (14)

Valores-p pequenos (normalmente p <= 0.05) são considerados forte evidência

contra a hipótese nula. Valores-p grandes (normalmente p > 0.05) são considerados

evidências fracas contra a hipótese nula.

4.4.4 Análises de série temporal

As análises da séries temporais que utilizam a transformada de Fourier foram

baseadas em Emery e Thomson (1998). Os peŕıodos e fases encontrados através da

análise de Fourier e do espectro cruzado foram testados através de simulações de Monte

Carlo, uma vez que o peŕıodo é insuficiente para se empregar o método de Welch, que

reduziria o rúıdo estocástico.

4.4.4.1 Transformada de Fourier

A premissa básica da transforamada de Fourier é que uma série temporal que se repete

infinitamente, definida num intervalo principal [0,T] pode ser representada com uma
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soma linear de senos e cossenos na forma:

y(t) = ¯y(t) +
∑
p

[Apcos(ωpt) +Bpsen(ωpt)] (15)

Onde ¯y(t) é o valor médio do registro, Ap e Bp são constantes e ωp são

frequências angulares (p = 1, 2, ...) múltiplos da frequência fundamental ω1 = 2πf1 =

2π/T e T é o comprimento total da série temporal. Ap e Bp definem a contribuição de

cada componente oscilatória ωp. Isso permite a estimativa de espectros de potência de

uma série temporal.

Considerando a forma discreta da série de Fourier finita, tem-se:

y(tn) =
1

2
A0 +

N/2∑
p=1

[Apcos(ωptn) +Bpsen(ωptn)] (16)

Para se estimar os valores de Ap e Bp, multiplica-se o registre da série temporal

yn = y(tn) pelo cosseno e seno, de modo que:

Ap =
2

N

N∑
n=1

yn cos

(
2πpn

N

)
, p = 0, 1, 2, ...,

N

2
(17)

A0 =
2

N

N∑
n=1

, B0 = 0 (18)

AN/2 =
2

N

N

n=1
, BN/2 = 0 (19)

Bp =
2

N

N∑
n=1

yn sin

(
2πpn

N

)
, p = 0, 1, 2, ...,

N

2
− 1 (20)

A somas apresentadas nas equações acima consistem de uma ’escolha’ ons

registros, de componentes com frequência espećıfica. A condição de ortogonalidade

para reconstrução do sinal exige que os argumentos das funções trigonométricas sejam

múltiplos do comprimento total T = N∆t.

4.4.4.2 Espectro cruzado da densidade de potencial

O espectro cruzado da densidade potencial determina peŕıodos em comum de dois



24

espectros de potencia, mostrando a potencia associada. Ele também permite calcular a

diferença de fase entre os sinais, ou em outras palavras, o atraso que um tem em relação

ao outro. Diferente de uma correlação cruzada, o espectro de densidade potencial é

capaz achar as relações de fase em comum de diversas frequências diferentes.

Considerando a existência de uma bivariada {x1(t), x2(t)} com frequência igual

f0, amplitudes diferentes {A1, A2} e fases diferentes {φ1, φ2} e fazendo:

xk = Ak cos 2πf0t+ φk, k = 1, 2 (21)

A transformada de Fourier de xk, em −T/2 ≤ t ≤ t/2 é:

Xk(f) =
Ak
2

{
eiφk

sinπ(f − f0)T
π(f − f0

+ e−iφk
sin π(f + f0)T

π(f + f0

}
, k = 1, 2 (22)

O espectro cruzado é dado por:

S12 =
1

T

[
X∗1 (f)X2(f)

]
(23)

Onde X∗1 é o complexo conjugado de X1. Da equação se obtém:

S12 =
A1(f)A2(f)

T

[
ei[φ2(f)−φ1(f)

]
(24)

OndeA1(f)A2(f)/T é a amplitude média geométrica das cooscilações de frequência

e φ2(f)− φ1(f) é a diferença de fase entre as cossenoidais.

4.5 O espectro do rúıdo vermelho

O espectro do rúıdo vermelho é utilizado para verificar o ńıvel de significância

do espectro de Fourier calculado. Para isso é necessário determinar-se um espectro em

segundo plano. Esse espectro pode ser tanto o rúıdo branco como o rúıdo vermelho,

dependendo do tipo de dado apresentado. Gilman et al. (1963), apresentou um modelo
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de espectro do rúıdo vermelho (espectro vermelho médio), que é descrito pela seguinte

equação:

Pk =
1− α2

1 + α2 − 2α(2kπ/N)
(25)

Onde k é o ı́ndice da frequência k = 0...N/2. Os valores de α estão associados

ao tipo de rúıdo obtido. O limite de α → 1 representa o rúıdo vermelho e α = 0 é o

rúıdo branco. Nas palavras de Gilman et al. (1963):”(...) usualmente é posśıvel estimar

o valor apropriado de α através da comparação direta do espectro normalizado, com a

famı́lia de curvas (...)”. O autor cita que o método é uma estimativa boa o suficiente

para testes preliminares de significância. Torrence e Compo (1998) assumem que o sinal

analizado apresenta um espectro médio, possivelmente dado pela equação de Gilman

et al. (1963) e que se o espectro está significativamente acima dessa média. Para isso

é necessário multiplicar-se o espectro médio por um determinado percentil (nesse caso,

o de 95%) do χ2.

Os resultados acima da curva de significância são definidos como sinais com

95% de ńıvel de confiança de que a hipótese nula pode ser rejeitada. A comparação

entre os resultados das análises de Fourier/espectro cruzado de densidade potencial

com o espectro do rúıdo vermelho é baseada na normalização dos sinais analizados.

4.6 Índices de variabilidade

Os ı́ndices de variabilidade são calculados através dos métodos apontados por

Servain (1991) e Servain et al. (2000), para o GMT e para o ı́ndice do Modo Zonal

respectivamente.

4.6.1 O ı́ndice do Gradiente meridional de Temperatura de Superf́ıcie do

Mar do Atlântico

Para se calcular o ı́ndice do GMT são definidas duas áreas associadas à bacia

do Atlântico delimitadas pelo paralelo de 5oN, elas são: a área de 5oN a 28oN e a área
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entre 5oN e 20oS (Figura 6). O resto da subtração da série temporal associada à média

espacial ao norte e à média espacial ao sul é o ı́ndice do GMT. Segundo Servain et al.,

o Atlântico Tropical Norte e o Atlântico Tropical SUl podem ser separados de acordo

com o Equador térmico, definido aproximadamente na latitude de 5oN .

O GMT também pode ser identificado através da análise de EOF das anomalias

de TSM.

Os dados utilizados são resultados da reanálise SODA.

0°

20°N

60°W 30°W 0°

Atl. Tropical Norte

Atl. Tropical Sul

Figura 6: As séries temporais utilizadas para o cálculo do ı́ndice do gradiente meridional
de TSM são obtidas através da média da temperatura anômala na área delimitada pelo
Atl. Tropical Norte e o Atl. Tropical Sul. O Atlântico Tropical Norte e o Atlântico
Tropical Sul são dividos pela latitude de 5oN . Essas áreas são baseadas no trabalho
de Servain (1991).

4.6.2 O ı́ndice do Modo Zonal do Atlântico Equatorial

Originalmente o ı́ndice da do modo equatorial proposto por Servain et al.

(2000) foi calculado sobre rotas de navio no Atlântico Tropical leste (próximo a 30oW) e

oeste (próximo a 10oW) entre 5oN e 5oS. O ı́ndice representa uma medida da inclinação

da termoclina entre os dois lados da bacia, considerando a isoterma de 20oC.

A proposta de Servain et al. (2000) aqui é adaptada considerando as áreas

delimitadas, a oeste pelas coordenadas 31oW e 29oW e a leste pelas coordenadas 11oW



27

e 9oW, entre 5oN e 5oS (Figura 7). O resto da subtração da série temporal associada

à média espacial a leste e a média espacial a oeste é o ı́ndice do modo equatorial.

0°

20°N

60°W 30°W 0°

Atl. Equatorial 
 Oeste

Atl. Equatorial 
Leste

Figura 7: As séries temporais utilizadas para o cálculo do modo equatorial são obtidas
através da média na área delimitadas no Atl. Equatorial Leste (31oW e 29oW) e Atl.
Equatorial Oeste (11oW e 9oW), entre 5oS e 5oN . As áreas de foram definidas com
base no trabalho de Servain et al. (2000).

5 Resultados

5.1 Climatologia sazonal

5.1.1 Temperatura de superf́ıcie do Mar

A Figura 8 mostra a climatologia sazonal de TSM para o peŕıodo de 1920 a

2008 da reanálise Simple Ocean Data Analysis (SODA). Ela mostra os padrões médios

de TSM das diferentes estações do ano

O sinal do ciclo sazonal é caracterizado por uma componente anual norte-sul

assimétrica em relação ao equador. A assimetria pode ser observada na Figura 8, na

qual nota-se maiores temperaturas (T > 28oC) associadas ao hemisfério norte, par-

ticularmente durante o verão e outono boreal. A componente assimétrica é a banda

de temperaturas (T> 25oC), cujo centro se localiza aproximadamente no Equador
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Figura 8: Climatologia da TSM para o (a) inverno , (b) primavera , (c) verão e (d)
outono boreal do peŕıodo de 1929 a 2008 da reanálise SODA 2.2.6.

(≈ 2oS) no inverno boreal (Janeiro a Março) e migra para sua posição mais setentri-

onal (≈ 8oN) durante o verão boreal (Julho a Setembro) . Na região à oeste (leste)

de aproximadamente 20oW a extensão meridional da zona com temperaturas superi-

ores a 25oC é maior (menor), chegando a 50o (20o) de comprimento meridional. As

temperaturas mais frias (T< 20oC) se concentram na costa africana ao sul e a norte

de aproximadamente 15oN/S. Temperaturas superiores a 28oC ocorrem em ambos os

lados da bacia. Durante metade do ano (primavera e verão) essa TSM é observada

próximo ao Equador e à costa africana e durante a segunda metade (verão e outono)

encontra-se ao norte do Equador e da costa sul-americana. O verão boreal é marcado

pela presença de temperaturas inferiores a 23oC no equador, a leste de 14oW. A TSM

cai tipicamente de 28oC (inverno boreal) para 23oC (verão boreal).
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5.1.2 Tensão de cisalhamento do vento

A Figura 9 mostra a climatologia sazonal da função de corrente da tensão

de cisalhamento do vento no Atlântico Tropical. A figura mostra duas bandas com

sentido aproximadamente zonal, cuja a intensidade da tensão de cisalhamento tem

valores superiores, em média, à 0.08 N m−2. Uma delas ocorre entre 4oN e 20oN e a

outra entre oS e 30oS. A sazonalidade é marcante no sinal. Durante o inverno/primavera

(verão/outono) boreal a intensidade do vento é maior no hemisfério norte (sul). Essas

bandas estão associadas aos ventos Aĺısios.

A convergência dos ventos aĺısios ocorre aproximadamente entre 0oN e 10oN

e está associado a valores baixos da intensidade do vento, a ITCZ. Ela apresenta va-

riabilidade espacial sazonal, associada a sua posição meridional e zonal. Durante o

inverno/primavera (verão/outono) seu eixo central, marcado pelas menores intensida-

des (τ <0.08 Nm−2), está mais próxima (distante) do equador, em aproximadamente

4oN (10oN). Existe também uma reversão zonal da direção dos ventos. Ao longo do

ano, a medida que ocorre o deslocamento para norte da ITCZ, ocorre uma migração

da costa da África, em direção a longitudes mais centrais do Atlântico tropical.

5.1.3 Altura do ńıvel de superf́ıcie do mar

A climatologia sazonal de SSH é apresentada na Figura 10. Em média o

Atlântico oeste apresenta SSH maiores do que o Atlântico leste. A feição do ciclo sa-

zonal da SSH mais caracteŕıstica é o desenvolvimento, no equador, de uma ĺıngua de

SSH positiva no lado oeste da bacia em direção ao ao leste, logo ao norte do Equador

durante o verão e outono boreal. Nesses locais, a diferença da SSH atinge 10cm. O de-

senvolvimento da ĺıngua de ńıvel mais alto é acompanhado pelo aumento (diminuição)

da SSH média na região NW (SW) da bacia durante o verão e outono. O inverso ocorre

durante o inverno e a primavera, quando ocorre a retração da ĺıngua de ńıvel mais alto.

Dois centros de SSH negativa podem ser observados na região central e oeste da

bacia do Atlântico Tropical. Durante o inverno e primavera boreal o centro associado
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Figura 9: Climatologia sazonal da função de corrente da tensão de cisalhamento do
vento do SODA 2.2.6 para o peŕıodo de 1929 a 2008. Os peŕıodos correspondem a
(a) Janeiro - Março (Inverno boreal), (b) Abril-Junho (Primavera boreal), (c) Julho-
Setembro (Verão boreal), Novembro-Dezembro (d) (Outono boreal)

ao Atlântico Norte (Sul) apresenta seu ńıvel mais baixo (alto), assim como sua extensão

horizontal parece ser maior (menor). O inverso ocorre durante o verão e outono boreal.

5.1.4 Profundidade da isoterma de 20oC

A climatologia da profundidade da isoterma de 20oC (z20) é apresentada na

Figura 11. As maiores profundidades estão associadas ao Atlântico Norte (z20>200m),

ao norte de 10oN e ao Atlântico sudoeste (z20>150m). A z20 também apresenta maiores

valores no oeste do oceano (z20>150m), de onde faixas de profundidades mais altas se

projetam em direção ao interior do oceano. A variabilidade associada ao ciclo sazonal

é mais pronunciada no lado oeste da bacia.
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Figura 10: Climatologia sazonal da altura de superf́ıcie do mar do SODA 2.2.6 para
o peŕıodo de 1929 a 2008. Os peŕıodos correspondem a (a) Janeiro - Março (In-
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Figura 11: Climatologia sazonal da profundidade da isoterma de 20oC do SODA 2.2.6
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5.2 Índices de variabilidade do Atlântico Tropical

5.2.1 Índice do Gradiente Meridional da Temperatura de Superf́ıcie do

Mar do Atlântico

O ı́ndice do GMT, definido anteriormente na secção Métodos, é apresentado

na figura 12. A amplitude máxima da diferença da anomalia de temperatura entre o

hemisfério norte e sul é de 1.5oC, em módulo.
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Figura 12: Série temporal do ı́ndice do GMT (anomalia de temperatura) para o peŕıodo
de 1929 a 2008.

5.2.2 Índice z20

O ı́ndice da profundidade da isoterma de 20oC, definido na seção Métodos, é

apresentado na figura 13. A amplitude máxima da diferença da anomalia de profundi-

dade entre o Atlântico leste e oeste chega a 30m, em módulo.
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Figura 13: Série temporal do ı́ndice da z20 (anomalia de profundidade) para o peŕıodo
de 1929 a 2008.
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5.3 Funções Emṕıricas Ortogonais

5.3.1 Temperatura de superf́ıcie do mar

5.3.1.1 Os modos de acordo com as EOFs e a comparação entre o conjunto

SODA2.2.6 e ERSSTv3

A Figura 14 (15) mostra os padrões do primeiro (segundo) modo de EOF da

TSM anômala com a tendência linear removida, considerando o peŕıdo de 1929 a 2008.

Os conjuntos de dados utilizados são (a) a reanálise SODA 2.2.6. e (b) o conjunto

Extendend Reconstructed Sea Surface Temperature v3. O intuito da comparação é

validar os resultados de temperatura do conjunto SODA v2.2.6 e apresentar o primeiro

e segundo modo de variabilidade obtidos a partir das EOFs da temperatura anômala

do Atlântico Tropical.

A Figura 14 apresenta o primeiro modo de variabilidade da TSM anômala

dos conjuntos SODA e o conjunto ERSST, com a tendência linear removida. Esse é

também o Modo Zonal do Atlântico. A série temporal, os padrões espaciais e a variância

explicada em cada um dos painéis da Figura 14 são semelhantes. Os campos espaciais

(autovalores) apresentam no equador (à leste de 30oW em ≈ 0o) e na costa oeste da

África (à leste de 5oW e ≈ 15oS) maiores valores (> |0.20|). No Atlântico Tropical

Norte e à oeste de 5oW e ao sul de 0o a variabilidade associada aos autovalores é menor

(< |0.20|). A variância explicada pelo primeiro modo da EOF é para o SODA 24,95%

e para o ERSSTv3 29,19%. As séries temporais do SODA e do ERSST apresentam

correlação forte, apesar do peŕıodo entre 1940 e 1950, quando a componente principal

associada ao SODA apresenta seus valores máximos até 3 vezes maiores do que a

componente principal do ERSST.

A Figura 15 apresenta o GMT, obtido através da EOFs da TSM anômala. A

série temporal, os padrões espaciais e a variância explicada em cada nos painéis da

Figura 15 são semelhantes. O GMT se apresenta em ambos os conjuntos na forma

de um gradiente de temperatura anômala entre os hemisférios com padrões espaciais
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Figura 14: Primeiro modo da função emṕırica ortogonal aplicada para a TSM anômala
com a tendência removida para o peŕıodo de novembro de 1981 a dezembro de 2008
dos conjuntos (a) SODA, (b) ERSSTv3.

de maior amplitude no hemisfério norte, ao leste de 40oW . A variância explicada

pelo primeiro modo da EOF é para o SODA 17,90% e para o ERSSTv3 23,88%. Os

autovalores (campos espaciais) para ambos conjuntos apresentam duas regiões com

sinal oposto ao sul e ao norte do equador. Os valores máximos (> |0.4|) em módulo

ocorrem entre 10 e 20oN à leste de 30oW no hemisfério norte e entre 10 e 20oS à leste

de 5oW, próximos à costa africana. As componentes principais são apresentadas no

gráfico de série temporal da Figura 15 e possuem forte correlação (r > 0.89).
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Figura 15: Primeiro modo da função emṕırica ortogonal aplicada para a TSM anômala
com a tendência removida para o peŕıodo de novembro de 1981 a dezembro de 2008
dos conjuntos (a) SODA, (b) ERSSTv2.

5.3.1.2 A evolução em peŕıodos de 20 anos dos modos da TSM anômala

O primeiro e segundo modo da variabilidade do Atlântico Tropical foram cal-

culados para quatro peŕıodos diferentes do conjunto SODA 2.2.6. com intuito de se

avaliar como o Modo Zonal e o GMT se comportaram ao longo do século.

A variância explicada do primeiro modo diminui progressivamente, de acordo

com os peŕıodos - de 1929 a 1948, 1949 a 1968, 1969 a 1988 e 1989 a 2008 a variância

é 31,38%, 28,24%, 27,42% e 25,11% respectivamente - assim como o padrão associado
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à variabilidade equatorial e da costa africana (Figura 16).

A intensidade do gradiente meridional diminui, considerando os valores dos

campos espaciais, maior que 0.60 (maior que 0.80) no equador (na costa africana)

à leste de 25oW e ≈ 0o (à leste de 5oW e ≈ 15oS) para valores maiores que 0.5.

Visualmente, a Figura 16 mostra um enfraquecimento da estrutura equatorial ao longo

do século. A alteração espacial não se restringe ao equador e à estrutura na costa

africana. No Atlântico Tropical Norte, a partir da da segunda metade do peŕıodo

(Figura 16 (c) e (d)), pode-se observar a inversão dos sinais do campo espacial ao norte

da latitude 5oN , com valores de ≈ 0.10. A variação espacial na bacia do Atlântico

Tropical Sul, à oeste de 5oW e sul de 10oS, adquire uma importância maior em relação

aos peŕıodos anteriores. Durante o peŕıodo de 1969 a 1988, os valores dos campos

espaciais da EOF1 nessa região chega a valores de 0.4 e durante 1989 a 2008, ela se

mantém, com valores de cerca de 0.3. De modo geral, observa-se uma degeneração do

padrão espacial associado à equatorial.
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Figura 16: Primeiro modo da função emṕırica ortogonal da TSM anômala com a
tendência linear removida do conjunto para os peŕıodos de (a) 1929 - 1948, (b) 1949
- 1968, (c) 1969 - 1988, (d) 1989 - 2008. As série temporal associada é similar àquela
apresentada na Figura 14 para os respectivos peŕıodos.

A evolução do GMT apresenta mudanças associadas à intensidade de seus
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campos espaciais e à variância explicada ao longo dos diferentes peŕıodos. Ao longo do

século, o valor da variância explicada, em média, aumentou - para os peŕıodos de 1929

a 1948, 1949 a 1968, 1969 a 1988 e 1989 a 2008 os valores são respectivamente 15,50%,

13,95%, 23,41%, 18,69%.

Os maiores autovalores (maiores que 0.5) ocorrem no hemisfério norte, na

região à oeste de 30oW, entre 10oN e 20oN. Ao longo do século, entre 1929 e 1968, as

áreas associadas à esses valores (de ≈ 5o× 5o) aumentam (para 20o de longitude × 10o

de latitude). No Atlântico Tropical Sul, os valores negativos na região à leste de 5oW

se aproximam de zero ao longo do tempo. Durante os vinte anos finais da análise, a

variabilidade espacial se restringe a um monopolo no Atlântico Norte. O gradiente de

temperatura é definido no peŕıdo de 1969 a 2008 (Figura 17 (c) e (d)).
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Figura 17: Segundo modo da função emṕırica ortogonal da TSM anômala com a
tendência linear removida do conjunto para os peŕıodos de (a) 1929 - 1948, (b) 1949
- 1968, (c) 1969 - 1988, (d) 1989 - 2008. As série temporal associada é similar àquela
apresentada na Figura 15 para os respectivos peŕıodos.

5.3.2 Altura de superf́ıcie do mar

A Figura 18 mostra o padrão espacial do primeiro modo da EOF da SSH

anômala com a tendência linear removida para o peŕıdo de 1981 a 2008 e sua série
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temporal. Esse modo explica ≈ 19% da variância total. O padrão espacial da EOF-1

mostra a existência de uma ĺıngua associada a SSH na região equatorial, partindo da

costa africana. Seu sinal vai até 25oW , onde duas outras ĺınguas ocorrem ao norte ao

sul, porém com sinal inverso ao do equador. Durante meados da década de 60, pode-se

perceber uma rápida queda dos valores de SSH até a década de 70. A partir de então,

aparentemente, há uma mudança no regime da variabilidade, no qual a frequencia

decadal tem seu sinal menos aparente em relação ao sinal interanual. Além disso existe

um aumento pequeno, embora consistente dos valores do sinal a partir da década de

70.
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Figura 18: Primeiro modo da função emṕırica ortogonal aplicada da SSH anômala sem
a tendência linear do conjunto SODA 2.2.6, para o peŕıdo de 1929 a 2008.

A evolução dos campos espaciais não apresentam mudanças imortantes em

relação à análise ao longo de todo o peŕıodo.

5.3.3 Profundidade da isoterma de 20oC

A Figura 19 mostra os padrões do primeiro modo da EOF para a profundidade

da isoterma de 20oC anômala, para o peŕıdo de 1929 a 2008, com sua tendência linear
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removida. Os padrões espaciais e a série temporal associada à esse modo são similares

aos observados na Figura 18.

A variabilidade espacial apresenta uma divisão entre porção oriental e ociden-

tal do Atlântico Tropical. Existem três nucleos de variabilidade observados no campo,

dois com valores negativos (≈ −2) em aproximadamente em 5oN e 5oS (o núcleo ao sul

apresenta uma extensão em direção à leste até cerca de 5oW ), em aproximadamente

35oW e um segundo, positivo (≈ 2), na costa africana sudoeste, com extensão equa-

torial até cerca de 20oW . Os padrões de variabilidade da série temporal na Figura 19

parecem se alterar a partir de meados da década de 60. Do ińıcio de 1929 a 1960, apro-

ximadamente, as oscilações de baixa frequencia (interanual a decadal), sendo viśıveis

no gráfico. Esse sinal dá lugar de meados 70 até o fim do peŕıodo a um aumento su-

til dos valores da série, com a diminuição da oscilação de baixa frequencia. Os valor

crescem de, em média, −1 durante meados da década de 70 para aproximadamente 1

durante a década do ano 2000.
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Figura 19: Primeiro modo da função emṕırica ortogonal aplicada da z20 anômala sem
a tendência linear do conjunto SODA 2.2.6, para o peŕıdo de 1929 a 2008.
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5.3.4 Tensão de cisalhamento do vento

5.3.4.1 O domı́nio tropical: 20oS e 25oN

A variabilidade atmosférica e oceânica no domı́nio do GMT podem ser relaci-

onadas através do mecanismo de WES, da transferência de momentum para o oceano

e também através do bombeamento de Ekman (p. ex. Chang et al., 1997 ). Embora a

tensão de cisalhamento do vento não esteja diretamente associada aos fluxos de calor

latente, ela está relacionada aos valores de velocidade do vento (τar = ρCD|U |U , onde

τar é a tensão de cisalhamento do vento, ρ a densidade do ar, CD é o coeficiente de

arrasto do vento e U é a velocidade à 10m).

Os dois primeiros modos das jEOF da tensão de cisalhamento do vento anômalo

são apresentadas nas Figuras 20 e 21. A variabilidade de cada modo está associado ao

vento anômalo de latitudes subtropicais, que apresentam maior variabilidade em relação

aos trópicos. O campo espacial foi normalizado para a visualização dos vetores.

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
4

3

2

1

0

1

2

3

4

Figura 20: Campo espacial e série temporal do primeiro modo da jEOF da tensão de
cisalhamento do vento no Atlântico Tropical, do conjunto SODA 2.2.6.
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A Figura 20 apresenta a jEOF1 da tensão de cisalhamento do vento. A

variância explicada é de 29,76%. As maiores intensidades normalizadas (τaN > 3)

desse campo ocorrem em latitudes setentrionais (maiores que 10oN). A variabilidade

associada à série temporal ocorre principalmente num intervalo entre -1 e +1.

A Figura 21 apresenta a jEOF2 da tensão de cisalhamento do vento. A

variância explicada é de 11,60%. As maiores intensidades normalizadas (τaN > 3)

desse campo ocorrem em latitudes meridionais (maiores que 10oS). A variabilidade

associada à série temporal ocorre principalmente num intervalo entre -1.5 e +1.5.

A jEOF2 apresenta variância explicada pequena, o que pode sugerir o resul-

tado como inválido. Para demonstrar a consistência deste segundo modo foi feita a

análise de jEOF da tensão de cisalhamento no Atlântico Tropical Norte (5oN e 25oN

− não apresentado) e também no Atlântico Sul (5oN e 20oS − não apresentado). O

primeiro modo da jEOF no Atlântico Sul apresenta variabilidade espacial e temporal

praticamente idêntica à jEOF1 da tensão de cisalhamento em todo o domı́nio, porém

variância explicada diferente (variância ≈ 40% x ≈ 30%, respectivamente). A análise

de jEOF da tensão de cisalhamento no Atlântico Tropical Sul (5oN e 20oS − não

apresentado) apresenta primeiro modo com variabilidade espacial e temporal pratica-

mente idêntica à jEOF2 da tensão de cisalhamento em todo o domı́nio, porém variância

explicada diferente (variância ≈ 30% x ≈ 12%, respectivamente).

A variância explicada da jEOF1 e jEOF2 da tensão de cisalhamento do vento

para todo o domı́nio são ind́ıcios que variabilidade do vento associada ao Atlântico Sul

Tropical é mascarada pelo sinal do Atlântico Norte Tropical.

A Figura 22 apresenta a jEOF1 da tensão de cisalhamento anômala do vento

ao longo do século e a variância explicada para todos os painéis é de ≈ 30%. A vari-

abilidade desse modo se restringe principalmente à bacia do Atlântico Norte Tropical,

ao norte do equador e o campo espacial não apresentou alterações significativas em sua

estrutura.

A variação espacial do primeiro e segundo modo da jEOF para a tensão de

cisalhamento anômala do vento pode ser visto nas Figuras 22 e 23. Os peŕıodos consi-
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Figura 21: Campo espacial e série temporal do segundo modo da jEOF da tensão de
cisalhamento do vento no Atlântico Tropical, do conjunto SODA 2.2.6.

derados foram de vinte anos, com intervalos de 1929 a 1948, 1949 a 1968, 1969 a 1988

e 1989 a 2008.

A Figura 23 apresenta a jEOF2 da tensão de cisalhamento anômala do vento

ao longo do século. A variância explicada pela para a jEOF1 tem valores de ≈ 12%

em todos os peŕıodos e a variabilidade dos campos espaciais se alterou ao longo do

tempo. A variabilidade no Atlântico Norte Tropical parece diminuir, chegando a valores

próximo a zero, para o peŕıodo de 1969 a 2008. No Atlântico Sul Tropical os padrões

espaciais manteriveram-se aproximadamente constantes ao longo de todo o século. A

estrutura principal nos campos espaciais desse modo está associada principalmente à

bacia do Atlântico Sul Tropical.

5.3.4.2 O domı́nio equatorial: 5oS e 5oN

Uma das forçantes do Modo Zonal do Atlântico é a tensão de cisalhamento

do vento (Carton et al., 1996). Ao longo do ciclo anual, a região da ZCIT apresenta
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Figura 22: Primeiro modo da jEOF da tensão de cisalhamento anômala do vento para
os peŕıodos de (a) 1929 - 1948, (b) 1949 - 1968, (c) 1969 - 1988, (d) 1989 - 2008. As
série temporal associada é similar àquela apresentada na Figura 20 para os respectivos
peŕıodos.

tensão de cisalhamento do vento com intensidades climatológicas médias de 0.04 Nm−2

, que corresponde a cerca de 40% do valor médio observado na área de influência dos

aĺısios (Figura 9). A tensão é relativamente constante ao longo do ano, indicando uma

variabilidade pequena ao longo do ano, em relação à latitudes entre 5oN -15oN e 5oS-

15oS. Por isso, o sinal equatorial (entre 5oN e 5oS) observado nas jEOFs da tensão de

cisalhamento do vento realizadas no domı́nio 20oS a 25oN é quase nula − a importância

relativa da variabilidade do vento no domı́nio equatorial é pequena, se comparada à

região tropical. Em resumo: a variabilidade tropical mascara a variabilidade equatorial.

Para ter acesso à informação no equador, a análise de jEOF foi feita em um

domı́nio relativamente pequeno, entre 5oS e 5oN . O resultado é válido, pois a série

temporal da jEOF1 do vento é significativamente (p < 0.01) correlacionada com o

ı́ndice da z20 (r > 0.87), o que indica uma forte relação entre o regime de vento e a

estrutura equatorial associada a termoclina.

O três primeiros modos da jEOF, com variância explicada de 38.5%, 17.3%
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Figura 23: Segundo modo da jEOF da tensão de cisalhamento anômala do vento para
os peŕıodos de (a) 1929 - 1948, (b) 1949 - 1968, (c) 1969 - 1988, (d) 1989 - 2008. As
série temporal associada é similar àquela apresentada na Figura 21 para os respectivos
peŕıodos.

e 13.7%, são apresentados nas Figuras 24, 25, 26. O domı́nio de 20oS a 25oN é

apresentado para a visualização dos dados. A evolução temporal dos modos a cada

20 anos não é apresentada, pois não foram constatadas alterações significativas ao

longo do século no campo espacial das jEOF da tensão de cisalhamento equatorial.

Os resultados do terceiro modo de variabilidade são inclúıdos, pois apresentam forte

correlação (r > 0.77) com o primeiro modo das EOFs da SSH e da z20.

A jEOF1 da tensão de cisalhamento anômala do vento equatorial (Figura 24)

apresenta ventos que variam no eixo sudeste-noroeste, principalmente a oeste da lon-

gitude de 5oW , com intensidades de 0.04 (considerando o campo espacial). Essa inten-

sidade decresce em regiões próximas à costa da África.

A jEOF2 da tensão de cisalhamento anômala do vento equatorial (Figura 25)

apresenta ventos que variam no eixo sudoeste-nordeste, principalmente à oeste da lon-

gitude de 5oW , com intensidades de 0.04 (considerando o campo espacial). Essa in-

tensidade decresce em regiões próximas à costa da África e a direção dos vetores é
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Figura 24: Campo espacial e série temporal do primeiro modo da jEOF da tensão de
cisalhamento do vento no Atlântico Tropical, do conjunto SODA 2.2.6.

aproximadamente paralela à linha de costa do continente africano.

A jEOF3 (Figura 26) apresenta divergência do campo vetorial em aproxima-

damente 30oW . A oeste (leste) da latitude do centro de divergência, o sentido adotado

pelo campo é aproximadamente paralelo à costa brasileira (africana), com intensidades

de 0.02 (0.04). Os maiores valores observados da tensão de cisalhamento (e sua direção)

à oeste de 5oW na costa Africana estão associados ao aprofundamento da termoclina

observado na Figura 19.

5.4 Correlações

5.5 Validação de conjunto de dados e avaliação de análises

Correlações entre as séries temporais sem filtragem dos diversos parâmetros

foram calculadas para validar o conjuntos de dados, avaliar a coerência entre as análises

de EOF e eventos oceânicos e para verificar a relação entre variáveis independentes.
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Figura 25: Campo espacial e série temporal do segundo modo da jEOF da tensão de
cisalhamento do vento no Atlântico Tropical, do conjunto SODA 2.2.6.

As correlações utilizadas para a validação do conjunto SODA através do con-

junto de dados observados de ERSST são obtidas a partir dos resultados apresentados

nas Figuras 14 e 15. A séries temporais possuem padrões similares de variabilidade,

correlação de pearson com r > 0.80 para o Modo Zonal e r > 0.89 para o GMT.

O ı́ndice do GMT (Modo Zonal), baseado em Servain (1991) (Servain et al.,

(2000)) apresenta correlação forte (moderada a forte) como o GMT baseado na EOF2

da TSM anômala (com a EOF1 da z20) , com valor de r ≈ 0.88 (r ≈ 0.58) e valor-p

p < 0.01. As correlações altas indicam a consistência das análises de EOF, apesar da

variância explicada relativamente baixa para a EOF1 da SSH (menor que 20%) e EOF1

e 2 da z20 (menor que 14%)

Relações para as seguintes séries temporais de variáveis independentes também

foram calculadas:

• EOF1 da SSH, com EOF1 da z20. Forte valor de correlação com r ≈ 0.88 e

valor-p p < 0.01. A correlação cruzada (não apresentada) demonstra que ambas
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Figura 26: Campo espacial e série temporal do terceiro modo da jEOF da tensão de
cisalhamento do vento no Atlântico Tropical, do conjunto SODA 2.2.6.

ocorrem simultaneamente.

• EOF1 da z20, com EOF1 da SST. Valor moderado de correlação com r ≈ 0.44 e

valor-p p < 0.01. A correlação cruzada (não apresentada) indica que a profundi-

dade da isoterma precede em um mês as anomalias de TSM.

5.5.1 O modo do GMT e a tensão de cisalhamento do vento

O espectro de Fourier é apresentado na Figura 27. As linhas verdes apontam

para sinais do espectro de mesmo peŕıodo, coincidentes entre o espectro da série tem-

poral da jEOF1 e jEOF2 da tensão de cisalhamento anômala do vento e da EOF2 da

TSM anômala. A linha em vermelho representa o rúıdo vermelho, considerando o ńıvel

de significância de 95%.

Os peŕıodos com maior energia registrados pela análise para a jEOF1 da tensão

de cisalhamento do vento de T = 96 meses e para a EOF2 da TSM anômala de T = 60

meses.
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Figura 27: Espectros de densidade da série temporal de (a) jEOF1 e (b) jEOF2 da
tensão de cisalhamento anômala do vento, (c) EOF2 da TSM anômala. O marcado
pelas linha verde horizontais é de 96. A linha amarela representa é o espectro médio
do rúıdo vermelho. A linha vermelho representa o rúııdo vermelho, considerando um
ńıvel de significância de 95%.

Considerando o peŕıodo encontrado no espectro da Figura 27, foi aplicado um

filtro passa-baixa na série temporal de EOF2 da TSM anômala e na série associada à

jEOF1 da tensão de cisalhamento anômala do vento.

A Figura 28 mostra a série temporal da EOF2 da TSM anômala e da jEOF1

da tensão de cisalhamento do vento. As linhas em preto sobrepostas aos gráficos são o

sinal tratado por um filtro passa baixa (janela de Hanning) e contém sinais com peŕıodo

superior a 96 meses, da EOF2 da TSM anômala e da jEOF1 da tensão de cisalhamento

anômala do vento.

A Figura 29 mostra a série temporal da EOF2 da TSM anômala e da jEOF2

da tensão de cisalhamento do vento. As linhas em preto sobrepostas aos gráficos são o

sinal tratado por um filtro passa baixa (janela de Hanning) e contém sinais com peŕıodo
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superior a 60 meses, da EOF2 da TSM anômala e da jEOF2 da tensão de cisalhamento

anômala do vento.
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Figura 28: Série temporal da EOF2 da TSM anômala (acima - azul) e série temporal
da jEOF1 da tensão de cisalhamento anômala do vento (abaixo - verde) . As linhas
suavizadas em preto sobrepostas às séries temporais representam a filtragem com um
passa baixa (janela de Hanning), ambas com peŕıodo de T = 96 meses
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Figura 29: Série temporal da EOF2 da TSM anômala (acima - azul) e série temporal
da jEOF2 da tensão de cisalhamento anômala do vento (abaixo - verde) . As linhas
suavizadas em preto sobrepostas às séries temporais representam a filtragem com um
passa baixa (janela de Hanning), ambas com peŕıodo de T = 60 meses

A correlação entre as séries filtradas da EOF2 da TSM anômala com a jEOF1

da tensão de cisalhamento do vento (Figura 20) é r ≈ −0.68. A correlação entre a
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série da EOF2 e jEOF2, a correlação é ≈ −0.65 A hipótese de correlação inexistente é

rejeitada, com base no valor-p (p < 0.01).

A densidade espectral cruzada é apresentada na Figura 30 e 31. O método foi

utilizado para definir os peŕıodos que apresentam coerência entre a série temporal da

jEOF1 da tensão de cisalhamento anômala do vento e da EOF2 da TSM anômala. A

linha vermelho representa o espectro do rúıdo vermelho.

A análise de densidade espectral cruzada entre a jEOF1 da tensão de cisalha-

mento e EOF2 da TSM são apresentadas nas Figuras 30a. As diferenças de fase são

apresentadas nas Figuras 30b. A jEOF1 da tensão de cisalhamento antecede a EOF2

da TSM anômala em 1.7 meses considerando o sinal com peŕıodo de 96 meses.

A análise de densidade espectral cruzada entre a jEOF2 da tensão de cisalha-

mento e EOF2 da TSM são apresentadas nas Figuras 31a. As diferenças de fase são

apresentadas nas Figuras 31b. A jEOF1 da tensão de cisalhamento antecede a EOF2

da TSM anômala em 3 meses considerando o sinal com peŕıodo de 60 meses.
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Figura 30: (a) Densidade espectral cruzada entre a série temporal da jEOF1 da tensão
de cisalhamento anômala do vento e da EOF2 da TSM anômala. (b) Diferença de fase
entre sinais com mesma freqüencia. A linha vertical (verde) corresponde ao peŕıodo
importante em ambas as variáveis (T = 96). As fases associadas correspondem ao vento
precedendo a temperatura em 1.7 meses. A linha amarela representa é o espectro médio
do rúıdo vermelho. A linha vermelho representa o rúıdo vermelho, considerando um
ńıvel de significância de 95%.
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Figura 31: (a) Densidade espectral cruzada entre a série temporal da jEOF1 da tensão
de cisalhamento anômala do vento e da EOF2 da TSM anômala. (b) Diferença de fase
entre sinais com mesma freqüencia. A linha vertical (verde) corresponde ao peŕıodo
importante em ambas as variáveis (T = 60). As fases associadas correspondem ao
vento precedendo a temperatura em 3 meses. A linha amarela representa é o espectro
médio do rúıdo vermelho. A linha vermelho representa o rúıdo vermelho, considerando
um ńıvel de significância de 95%.

5.5.2 O Modo Zonal e a tensão de cisalhamento do vento equatorial

Os resultados da EOF1 da TSM anômala demonstram que esse modo apresenta

sinal espacial associado ao Atlântico Equatorial e ao Atlântico Sul Tropical.

As análises de Fourier demonstram que a EOF1 da TSM apresenta sinais

importantes associados à peŕıodos de T = 30, T ≈ 34 e T = 60 meses (Figura 32).

O sinal equatorial explicado na secção anterior está associado ao vento no Atlântico

Equatorial (entre 5oS e 5oN − jEOF1 da tensão de cisalhamento do vento equatorial).

O espectro de Fourier dos três modos calculados da jEOF da tensão de cisalha-

mento do vento equatorial e da EOF1 da TSM anômala são apresentados na Figura 32.

O terceiro modo da jEOF da tensão de cisalhamento do vento equatorial demonstrou

relações importantes com a variabilidade equatorial (demonstrado na secção ”A tensão

de cisalhamento do vento no Atlântico Equatorial, a altura de superf́ıcie do mar e a

profundidade da termoclina de 20oC”).

O espectro cruzado da densidade potencial entre a EOF1 e a jEOF1 (Figura
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Figura 32: Espectros de densidade da série temporal de (a) jEOF1 e (b) jEOF2 (c)
jEOF3 da tensão de cisalhamento anômala do vento equatorial, (d) EOF1 da TSM
anômala. Os peŕıodos, da menor, para a maior frequencia marcados pelas linhas ver-
melhas horizontais são de 60, 36 e 32 meses. A linha amarela representa é o espectro
médio do rúıdo vermelho. A linha vermelha representa o rúıdo vermelho.

33) mostra a existência de sinais importantes com peŕıodos de T = 30 e T ≈ 34 meses,

com o vento precedendo as mudanças de temperatura (diferença de fase) em 1.1 e 1.6

meses.

O espectro cruzado da densidade potencial entre jEOF2 da tensão de cisalha-

mento anômala do vento equatorial e da EOF1 da TSM (não apresentado) mostra um

peŕıodo associado entre as duas séries temporais de T = 60 meses. A diferença de fase é

de 28 meses, com a temperatura antecedendo a tensão de cisalhamento do vento. Esse

fato indica, que embora ambos os conjuntos apresentem sinais com mesma frequencia,
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Figura 33: (a) Densidade espectral cruzada entre a série temporal da jEOF1 da tensão
de cisalhamento anômala do vento equatorial e da EOF1 da TSM anômala. (b) Di-
ferença de fase entre sinais com mesma freqüencia. As linhas verticais (verde) corres-
pondem às frequencias peŕıodos importantes em ambas as variáveis e representam os
peŕıodos T = −1.6 mês e T = −1.1 mês. As fases associadas correspondem a 36 e
32 meses respectivamente. A linha amarela representa é o espectro médio do rúıdo
vermelho. A linha vermelho representa o rúııdo vermelho, considerando um ńıvel de
significância de 95%.

provavelmente não há relação entre eles.

Um filtro passa-banda foi constrúıdo (duas janelas de hanning para peŕıodos

entre 26 < T < 38, para selecionar os peŕıodos de T = 30 e T ≈ 34 meses) para a

EOF1 da TSM e a jEOF1 da tensão de cisalhamento anômala do vento equatorial,

baseado nos resultados da Figura 33. As séries filtradas são apresentadas na Figura

34. A correlação é r ≈ 0.55, com valor-p p < 0.01.

5.5.3 O Modo Zonal e a tensão de cisalhamento de vento no domı́nio da

bacia do Atlântico

O espectro cruzado das últimas seções mostrou que a EOF1 da TSM apresenta

variabilidade associada aos peŕıodos de T = 30, T =≈ 34. A variabilidade com peŕıodo

de T = 30 e T ≈ 34 meses é relacionada ao vento no Atlântico Equatorial (entre 5oS e

5oN). O sinal com peŕıodo de T = 34 meses também demonstra sinal em comum com

a jEOF2 da tensão de cisalhamento para todo o domı́nio.
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Figura 34: Série temporal da EOF1 da TSM anômala (acima - azul) e série temporal
da jEOF1 da tensão de cisalhamento anômala do vento equatorial (abaixo - verde)
filtro passa-banda foi constrúıdo (para peŕıodos entre 26 < T < 38, para selecionar os
peŕıodos de T = 30 e T ≈ 34 meses).

A estrura espacial da EOF1 da TSM é diferente na primeira e na segunda

metade da análise no Atlântico Sul Tropical e aponta para uma mudança nos processos

que afetam esse modo. A análise espectral cruzada foi realizada separadamente para

os dois peŕıodos. O espectro cruzado entre a EOF1 da TSM e as jEOF da tensão de

cisalhamento do vento de 1929-1968 não possuem picos significativos (não apresentado).

Já o peŕıodo de 1969-2008 mostra sinal significativa com peŕıodo de ≈ 34 meses e

diferença de fase de ≈ 1 mês (Figura 35).

A Tabela 1 apresenta as correlações observadas para os diferentes peŕıodos

analizados entre a EOF1 da TSM e as jEOF da tensão de cisalhamento do vento. As

séries temporais foram filtradas, considerando o intervalo 28 < T < 38.

A correlação das séries temporais (tratadas por um filtro passa-banda para

para peŕıodos entre 26 < T < 38) é significativa para o peŕıdo de 1969-2008. A

correlação é de r ≈ 0.48, com hipótese de correlação nula descartada devido ao valor-p

p < 0.01.
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Figura 35: (a) Densidade espectral cruzada entre a série temporal da jEOF1 da tensão
de cisalhamento anômala e da EOF1 da TSM anômala. (b) Diferença de fase entre
sinais com mesma freqüencia. A linha vertical (verde) corresponde ao peŕıodo T ≈ 34
importante e comum a ambas variáveis. A fase associada corresponde a um sinal do
vento antecedendo a temperatura em ≈ 1 mês. A linha amarela representa é o espectro
médio do rúıdo vermelho. A linha vermelho representa o rúııdo vermelho, considerando
um ńıvel de significância de 95%.

Tabela 1: Correlação entre a EOF1 da TSM e a jEOF da tensão de cisalhamento do
vento (peŕıodos filtrados para o intervalo 28 < T < 38)

Peŕıodo jEOF1 jEOF2
r p r p

1929-2008 -0.13 < 0.01 -0.27 < 0.01
1929-1968 -0.13 < 0.01 -0.01 ≈ 0.89
1969-2008 -0.10 < 0.05 0.48 < 0.01

5.5.4 A tensão de cisalhamento do vento no atlântico equatorial, a altura

de superf́ıcie do mar e a profundidade da termoclina de 20oC

As correlações dessa seção demonstram a tendência de aumento sutil da pro-

fundidade da z20 e da SSH a partir de meados da década de 70. As correlações das

séries filtradas com um passa-baixa de 20 meses mostram que a jEOF3 da tensão de

cisalhamento do vento e a EOF1 da SSH (z20) tem correlação de r ≈ 0.76 (r ≈ 0.68).

A Figura 36 mostra que a partir da década de 70, uma tendência de aumento

dos valores associados às séries temporais da jEOF2 da tensão de cisalhamento do
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vento e da EOF1 da SSH. O resultado é similar para a z20. A média normalizada de

ambos os sinais em 1970 tem valores de ≈ −1.5 e ao final da análise valores de ≈ 1.5

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Ano

-3

0

3

-3

0

3

Figura 36: Série temporal da EOF1 da SSH anômala (acima - azul) e série temporal
da jEOF3 da tensão de cisalhamento anômala do vento (abaixo - verde) . Os gráficos
representam as séries temporais tratados com um passa baixa (janela de Hanning),
ambas com peŕıodo de T = 20 meses

6 Discussão

6.1 Validação do conjunto SODA 2.2.6

A validação dos modos de variabilidade da TSM foi realizada através da com-

paração entre os modos da função emṕırica ortogonal da TSM anômala do conjunto

SODA 2.2.6 e do conjunto observacional ERSSTv3.

A comparação dos modos de variabilidade obtidos da renálise oceânica e dos

dados observados são apresentados na Figura 14 e na Figura 15. A semelhança entre

os painéis e a correlação entre as séries temporais das respectivas EOF1 e EOF2 da

TSM anômla permitem afirmar que os resultados do SODA 2.2.6 reproduzem consis-

tentemente os padrões de variabilidade de temperatura ao longo do século.

A diferença máxima observada nas comparações ocorre no primeiro modo de

EOF, durante a década de 1940, quando a diferença de temperatura entre o conjunto

SODA e ERSST é máxima (até 2oC). A diferença de valores pode ser atribúıda à
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segunda guerra mundial, quando o número de amostragens e medições de TSM cáıram

para ńıveis similares aos do século XIX (Woodruf et al., 2011). O método de inter-

polação do ERSST foi otimizado para amostragens esparsas (Smith et al., 2008), ao

passo que o modelo da reanálise SODA parece apresentar problemas devido a carência

de dados, durante esta década.

Os ı́ndices de variabilidade do GMT e do Modo Zonal respectivamente apre-

sentados nas Figuras 12 e 13 foram definidos no Atlântico Tropical e descrevem parte

da variabilidade da bacia. Há alto grau de correlação entre os ı́ndices do GMT (EOF1

da TSM) e o ı́ndice proposto por Servain (1991) − (r > 0.88) e entre o ı́ndice da

isoterma de 20oC e o ı́ndice de SSH (r > 0.58). Através deles, é posśıvel demonstrar

que as análises de EOF de TSM anômala (segundo modo) e SSH (primeiro modo) não

são flutuações estat́ısticas independentes dos processos no oceano.

6.2 Coerência entre os modos de variabilidade do Atlântico e

a jEOF do vento

A estrutura espacial caracteŕıstica do Modo Zonal e do modo GMT são exibidas

respectivamente nas Figuras 14 e 15. A evolução das estruturas espaciais ao longo do

século XX podem ser observadas nas Figuras 16 e 17. Ambas demonstram alterações

espaciais ao longo do século XX. A tensão de cisalhamento do vento tem sua estrutura

caracteŕıstica, de acordo com a análise jEOF, apresentada na Figura 20 e 21. Sua

evolução é demonstrada nas Figuras 22 e 23.

6.2.1 O modo do GMT e a tensão de cisalhamento do vento

O gradiente meridional da temperatura de superf́ıcie anômala do mar e a tensão

de cisalhamento do vento estão acoplados, ao longo do século. Os resultados indicam

que o vento é responsável por forçar a temperatura em escalas interanuais. O modo

do GMT, segundo os campos espaciais da EOF2, também apresenta alterações em sua

estrutura espacial ao longo do peŕıodo analisado.
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Considerando o peŕıodo de 1929 a 2008 (Figura 15), a EOF2 de TSM anômala

mostra um padrão espacial que consiste de um dipolo de temperatura entre o Atlântico

Tropical Sul e o Atlântico Tropical Norte. Essa caracteŕıstica foi apontada inicialmente

por Servain (1991), mas posteriormente mostrou-se que de fato trata-se de um gradiente

meridional, cuja variabilidade está associada à escalas sazonais a interanuais (Enfield,

Mayer, 1997).

A evolução dos campos espaciais do modo do GMT não demonstra o mesmo

padrão ao longo de todo o peŕıodo. O ’dipolo’ caracteriza os primeiros vinte anos dos

resultados de EOF (Figura 17). Porém, ao longo do século, os valores em módulo, do

campo espacial no Atlântico Sul Tropical se aproximam de zero deixando a variabilidade

restrita ao Atlântico Norte Tropical. Os resultados apresentados não demonstram

relação entre as alterações do vento e a alteração da estrutura do GMT ao longo do

século.

Neste trabalho, considera-se a tensão de cisalhamento como representativa dos

padrões de velocidade de vento sobre o oceano. Isso implica ao longo do século na

alteração do fluxo de calor latente sobre os oceanos e alteração dos padrões de TSM,

de escala interanual a decadal.

As Figuras 20 e 21 mostram a jEOF1 e jEOF2 da tensão de cisalhamento

anômala do vento. As alterações na série temporal da EOF2 de TSM e jEOF (Figuras

15, 20 e 21) foram analizadas através da análise de Fourier.

Os resultados sugerem frequências associadas ao acoplamento oceano atmos-

fera via vento e TSM, através da EOF2 da TSM e da jEOF1 e jEOF2 da tensão de

cisalhamento do vento. A frequência em comum, obtidas através do espectro cruzado

de densidade de potêncial, é T = 96 meses e antecede o vento em 1.7 mês para a

jEOF1. Para a jEOF2, o peŕıodo é T = 60 meses e o vento antecede a temperatura

em 3 meses. As séries temporais filtradas da EOF2 da TSM e jEOF1 da tensão de

cisalhamento mostram correlação forte (r ≈ −0.68). A correlação entre a EOF2 da

TSM e jEOF2 é de r ≈ −0.65.

A variabilidade do vento do Atlântico Norte Tropical mascara não somente o
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vento no Atlântico Sul Tropical, como provavelmente afeta a amplitude da temperatura

observada no modo GMT, no qual o Atlântico Norte Tropical apresenta valores maiores

que 0.4, ao passo que ao longo do século, os valores no Atlântico Sul são próximos a 0.

Diversos estudos descrevem diferentes frequências associadas ao modo do GMT.

Considerando peŕıodos de 34 anos, Mélice e Servain (2003) encontraram variações de-

cadais bem definidas associadas ao Atlântico Tropical Norte (Sul) com peŕıodos de 9.6

(14) anos. O peŕıodo dos dados utilizados por Mélice e Servain (2003) é inferior (34

versus 80 anos) ao utilizado no presente trabalho, podendo afetar o resultado final das

análises. Além disso, os autores não comparam os resultados com o rúıdo vermelho, o

que fundamentaria as análises estatisticamente.

Tanimoto e Xie (2002) identificaram em observações, durante um peŕıodo de

46 anos, dois centros de variabilidade máxima associados às latitude 15oN e 15oS.

Os autores realizaram análises independentes de EOF no Atlântico Norte e Sul e en-

contraram peŕıodos associados de 8-16 anos. A diferença de domı́no pode justificar a

diferença em relação aos peŕıodos observada entre o presente estudo e o de Tanimoto

e Xie (2002). As bandas de frequência utilizadas autores foi baseada em resultados de

outros trabalhos, como, por exemplo Servain (1991) e Tourre et al. (1999).

Servain (1991) aponta também para a existência de variabilidade temporal

associada a frequências decadais associadas ao modo do GMT no Atlântico Tropical,

porém, suas análises, indicam apenas qualitativamente a existência de variabilidade

decadal e não associam peŕıodos ou frequências aos resultados.

Tourre et al. (1999) demonstra a existência de variabilidade associada à

frequências quase decadal (11.4 anos). O peŕıodo de 4.4 anos está associado prin-

cipalmente ao Atlântico Norte e o de 11.4 anos está associado à variabilidade em toda

a bacia. O presente trabalho não encontrou associações com variabilidade quase deca-

dal, porém o peŕıodo de 4.4 anos pode estar associado ao peŕıodo de 5 anos (60 meses)

no Atlântico Sul Tropical.

O acoplamento encontrado no Atlântico Norte Tropical e está de acordo com

os resultados encontrados por Tanimoto e Xie (2002), para a variabilidade associada ao
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peŕıodo de 8 anos. A EOF2 da TSM representa o gradiente meridional de temperatura,

que está associado principalmente ao Atlântico Norte Tropical e a respectiva forçante

do vento.

6.2.2 O Modo Zonal e a tensão de cisalhamento do vento

Carton et al. (1996) mostra através de resultados de simulação numérica que

o sinal da TSM anômala no Atlântico Equatorial (entre 5oN e 5oS) está associado com

a variabilidade anômala (sem o sinal anual) da tensão de cisalhamento do vento local.

Em outras palavras, o vento é uma forçante importante da variabilidade do Modo

Zonal do Atlântico. De acordo com os autores, a variabilidade da TSM é associada à

frequência decadal e ao fluxo de calor latente. A estimativa mais comum para o fluxo

de calor latente é dada por QL = ρLCEU10(Qs − Qa), onde ρ é a densidade do ar, L

é o calor latente de evaporação, CE é o coeficiente de transferência e Qs e Qa são as

umidades espećıficas na superf́ıcie do mar e a 10m acima da superf́ıcie.

6.2.2.1 A tensão de cisalhamento do vento equatorial

A ĺıngua equatorial, caracteŕıstica do Modo Zonal se degenera, a partir da década de 70.

A variabilidade equatorial inicialmente concentrada entre 3oS e 3oN e a variabilidade

associada à costa africana, à leste de 5oW e em ≈ 15o diminuem em intensidade e o

restante da bacia do Atlântico Tropical Sul passa a apresentar uma importância maior

de acordo com a evolução da EOF1 da TSM (Figura 16).

A jEOF da tensão de cisalhamento do vento está relacionada com as alterações

dos campos espacias da EOF1 da TSM observada na Figura 16. Sua variabilidade

espacial é importante na região de ocorrência da ressurgência equatorial. A correlação

de r ≈ 0.76 (r ≈ 0.68) entre a jEOF3 da tensão de cisalhamento anômala do vento

equatorial (Figura 26) e a EOF1 da SSH (z20) da Figura 18 (Figura 19) sugere que

alterações na SSH (da profundidade da z20) podem estar associadas às mudanças do

regime de vento.

A evolução da série temporal filtrada da jEOF3 da tensão de cisalhamento
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equatorial (peŕıodos retidos superiores a 20 meses) mostra, aproximadamente, que

a intensidade dos ventos de noroeste aumenta na região à oeste de 5oW , induzindo

o transporte de Ekman na direção da costa africana. A tensão de cisalhamento do

vento na região equatorial é responsável pelo aprofundamento da termoclina, cuja

assinatura é observada no aumento da SSH, ao largo da África. O mecanismo dinâmico

similar ao ENOS descrito por Zebiak (1993), que ocorre no Atlântico Equatorial está

relacionado tanto à forçante do vento, quanto à presença de ondas internas que se

propagam através da termoclina e são responsáveis por intensificar a ressurgência na

costa africana. Os resultados do presente trabalho indicam a inibição a ressurgência

equatorial e a formação da ĺıngua de água fria caracteŕıstica do equador devido ao

vento. Esses resultados estão de acordo com as análises em observações de Tokinaga e

Xie (2011), que descrevem o enfraquecimento da variabilidade da ĺıngua fria de TSM

ao longo a bacia equatorial do Atlântico e não relatam os peŕıodos do processo.

A EOF1 de TSM anômala (a variabilidade da ĺıngua de água fria do Atlântico

Equatorial) também está acoplada à jEOF1 da tensão de cisalhamento do vento equa-

torial (Figura 20). Evidências do acoplamento são a correlação moderada (r ≈ 0.55),

para peŕıodos de T = 30 e T ≈ 34 meses, com o vento precedendo alterações da tem-

peratura em cerca de 1 mês. Essa variabilidade se mantém relativamente constante

ao longo de todo o peŕıodo, não sendo afetada pela diminuição da profundidade da

termoclina (z20) na costa africana.

Tourre et al. (1999) demonstra a existência de variabilidade associada à

frequências interanuais (2.7, 3.5, 4.4 anos). Embora similares, os peŕıodos de 2.7 e

3.5 anos estão associados à processos distintos. O peŕıdo de 2.7 anos se restringe à

uma região equatorial próximo à África (aproximadamente à oeste de 25oW , entre

10oS e 10oN) e o peŕıodo de 3.5 anos abrange todo o domı́nio equatorial (entre 5oS e

5oN), evolui para parões tropicais (ao norte de 10oN e sul de 10oS).

Os peŕıodos encontrados por Tourre et al. (1999) são similares aos encontrados

no presente trabalho, apresentando peŕıodos de T = 30 meses (≈ 2.5 anos) e T ≈ 34

meses (≈ 2.8 anos).
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6.2.2.2 A tensão de cisalhamento do vento em todo o domı́nio

Durante a segunda metade do peŕıodo observado (1969-2008), o enfraquecimento do

Modo Zonal foi acompanhado pela intensificação da variabilidade em toda a bacia do

Atlântico Tropical Sul (Figura 16).

De acordo com as análises de Fourier (Figura 27b e 32d), o peŕıodo de ≈ 34

meses é comum à série temporal da jEOF2 da tensão de cisalhamento do vento e a EOF1

da TSM. A jEOF2 apresenta campos espaciais associados principalmente ao Atlântico

Sul (Figura 22). A diferença observada nas análises de EOF2 da TSM ao longo do século

se deve ao aumento da importância da jEOF2 da tensão de cisalhamento do vento na

segunda metade do peŕıodo analizado. A correlação entre ambos a série temporal do

vento e da TSM é de ≈ 0.48 para o peŕıodo de 1969-2008 e não é significativa para

1929-1968.

7 Conclusões

Os modos de variabilidade sofreram mudanças ao longo do século XX devido

a alterações da circulação atmosférica. Os padrões médios de variabilidade foram iden-

tificados através dos campos de variáveis calculados a partir da climatologia sazonal.

Os modos de variabilidade da TSM presentes são o modo do GMT e o Modo Zonal.

A SSH e a z20 apresentam modos de EOF associados, principalmente à variabilidade

equatorial, entre 5oS e 5oN . De acordo com resultados de jEOF, a tensão de cisalha-

mento apresenta variabilidade associada separadamente ao Atlântico Tropical Norte e

Atlântico Tropical Sul. A hipótese que motivou esse trabalho foi confirmada, assim

como o objetivo e objetivos espećıficos foram cumpridos.

A variabilidade temporal e espacial dos dois principais modos da TSM do

Atlântico Tropical foram caracterizados. Em escala interanual a decadal em ambos os

modos, observou-se a importância do acoplamento entre a atmosfera e o oceano através

da tensão de cisalhamento do vento.

O Modo Zonal da TSM apresenta as maiores mudanças ao longo do século.



64

A variabilidade no equador diminui substancialmente ao longo de todo o peŕıodo (a

amplitude dos campos espaciais diminui de 0.6 para cerca de 0.2) e observa-se um

aumento da importância da variabilidade na região ao sul do equador (o aumento foi

de 0.2 para 0.4 nos campos espaciais).

As mudanças associadas à região equatorial se devem a alteração dos padrões

de vento, que intensificam o transporte de Ekman em direção à costa africana e inibem a

ressurgência. Esse processo pode ser observado através do afundamento da termoclina

e também através da elevação da altura de superf́ıcie do mar.

Os processos no equador associados à profundidade da termoclina são afetados

de maneira importante. Entretanto a variabilidade da TSM ainda apresenta, durante

todo o peŕıodo, uma variabilidade dissociada da termoclina e relacionada ao vento. Essa

variabilidade apresenta peŕıodos de T = 30 e T =≈ 34 meses e ocorre durante todo

o peŕıodo analizado. O vento é a forçante desses padrões, antecedendo a temperatura

em cerca de 1 a 2 meses.

O aumento da amplitude dos campos espaciais no Atlântico Tropical Sul do

Modo Zonal na segunda metade do peŕıodo está associada ao vento. De 1969 a 2008

o vento no hemisfério sul se acopla ao o Modo Zonal, efeito não observado no peŕıodo

de 1929-1969. Esse acoplamento apresenta peŕıodo de T ≈ 34 meses.

A TSM associada ao modo do GMT é forçada de maneira independente no

Atlântico Sul e Atlântico Norte pelo vento. Isso pode ser afirmado, já que o campo

espacial da jEOF1 (jEOF2) da tensão de cisalhamento do vento se restringe, em média

ao hemisfério norte (sul). A variabilidade do vento no hemisfério norte é maior do que

no hemisfério sul de tal maneira, que as variações do Atlântico Tropical Sul são quase

invisiveis na EOF2 da TSM.

O GMT (EOF2 da TSM) apresentou frequências associadas à tensão de cisa-

lhamento do vento com peŕıodos de T = 60 e T = 96 meses, no Atlântico Sul Tropical

e Atlântico Norte Tropical, respectivamente. A amplitude nos campos espaciais do

modo da GMT na porção norte do domı́nio é até 0.4 maior do que na porção sul.

A mudança ao longo do século dos campos espaciais do segundo modo de



65

variabilidade da TSM e sua associação aos ventos, considerando o peŕıodo de ≈ 34

meses não foi reportada na literatura.
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