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1 Resumo

A circulação de vórtices retrofletidos da CNB é fortemente influenciada pelo atrito do fundo
perto das ilhas Antilhas, sendo que a maior parte da energia contida na estrutura do vórtice
é dissipada. As camadas superficiais sofrem menor influência do atrito do fundo e podem
transferir a energia restante para a bacia do mar Caribe através dos canais das ilhas. Este
trabalho tem como objetivo mostrar como a energia contida no fluxo geostrofico dos vórtices
é transferida para as pequenas escalas, seguindo a cascata de energia, generando uma
dissipação da maior parte dessa energia. Para isso, se utilizou a modelagem númerica
e algumas técnicas espectrais para observar a evolução espaço-temporal dos processos
advectivos e dissipativos nesta região.

2 INTRODUÇÃO

A Corrente Norte do Brasil (CNB) é um dos exemplos mais evidentes da transferência
de energia das escalas maiores (mesoescala) para submesoescala, e desta para as escalas
dissipativas nos oceanos. Tal corrente faz parte do giro subtropical do Atlántico Norte e
é fortemente influenciada pela variação dos ventos que retrofletem sua direção, gerando
vórtices anticiclônicos conhecidos como anéis da CNB (Fonseca et al., 2004). Estes vórtices
propagam-se paralelamente à costa em direção às ilhas Antilhas, onde se acumulam e
dissipam toda a energía transferida desde as grandes escalas. O arco das ilhas Antilhas
separa o mar Caribe do oceano Atlántico e funciona como dissipador de energia pela fricção
topográfica que exerce sobre os vórtices, influenciando fortemente a advecção de energia e
traçadores biofisicos para o Caribe através dos filamentos superficiais entre os canais das
ilhas (Richardson, 2005).

Algumas evidências da dinâmica da CNB e seus vórtices foram amplamente amostradas
e discutidas por Fratantoni and Glickson (2002) e Fratantoni and Richardson (2006), evi-
denciando uma variabilidade espaço-temporal em diferentes escalas. Em ambos trabalhos,
expõem a influência da topografia na translação e transformação da estrutura lateral e
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vertical dos vórtices, evidenciando a transferência e dissipação de energia nas camadas su-
perficial e subsuperficial por meio do cizalhamento entre elas duas. Desta forma, concluíram
que pode ocorrer uma dissipação quase completa da energia contida nos vórtices, ficando
resíduos energeticos superficiais de menores escalas, que podem ser transferidos ao mar
Caribe como foi observado com os direvadores que utilizaram para a investigação.

Todos os processos descritos acima são bem descritos pela dinâmica de fluidos geofísi-
cos, discretizando os processos dominantes em cada escala: Mesoescala, Submesoscala e
Microescalas dissipativas. Na dinâmica de mesoescala interagem termos quase-geostróficos,
apresentando processos advectivos e turbulentos horizontais nas camadas superficiais onde
sua escala espacial está limitada pelo raio de deformação baroclínico de Rossby, ou seja a
transferência de energia só ocorre em duas dimensões, sem permitir maiores interações
entre as camadas estratificadas (Vallis, 2006). Enquanto que a submesoscala apresenta
uma dinâmica quase-geostrófica onde os termos advectivos e turbulentos tornam-se mais
importantes na transferência e dissipação da energia, proporcionando uma interação mais
intensa entre as camadas (stirring and mixing), nas bordas e filamentos dos vórtices e em
torno das ilhas. Desta maneira, a submesoescala transfere toda a energia para as escalas
menores que se encarregam de dissipá-la, e assim os processos de dissipação ocorrem nas
treis dimensões espaciais (Capet et al., 2008).

3 OBJETIVOS

• Avaliar a variabilidade da dinâmica de meso e submesoescala nos anés da CNB,
determinando os principais agentes que intervem na trasferencia de energia entre as
duas escalas.

• Representar analiticamente a tranferência de energia entre as duas escala discretizando
o seu comportamento entre a camada superficial e subsuperficial.

4 METODOLOGÍA

Usou-se o modelo númerico ROMS para representar a dinâmica de mesoescala presente na
CNB. Para isso se testaram duas simulações com condições de borda diferentes (OFES e
SODA) e avaliaram qual delas descreve melhor a dinâmica nesta região a partir de dados
satelitais das componentes da velocidade, nivel superficial do mar (ssh) fornecidos pelo
AVISO e temperatura superficial do mar (sst) do AVHRR. A partir destes resultados será
implementada uma nova simulação com uma resolução maior na grade, tentando descrever
os processos de escalas menores que permitam estudar os processos de tranferência e
dissipaçao energética presentes nas feições de estudo.
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Para quantificar as escalas da transferência de energia utilizou-se a analise espectral dos
traçadores fisicos em as duas faixas que envolvem os processos da dinamica de submesoes-
cala: camadas superficial e subsuperficial. Permitindo descrever a evolução espaço temporal
dos anéis da CNB e desta maneira determinar o papel das principais termos advectivos e
dissipativos em cada estagio da dinâmica geofísica.

5 RESULTADOS

Com o aumento da resolução foi possível representar uma dinâmica mais intensa nas escalas
menores daque a mesoescala, permitindo identificar procesos que não eram evidentes nas
simulações com resolução grosseira. A vantagem de obter uma grade mais fina, dá para
entender melhor como os termos advectivos tornan-se igualmente importantes aos termos do
balanço geostrófico através do número de Rossby Ro = U/L f . Asim, podemos comparar a
vorticidade relativa (em função dos termos advectivos) com a planetaria (balançõ geostrofico),
permitindo representar melhor as escalas onde ocorrem os processos dissipativos como
pode observar nas figuras (a) e (b):

(a) Resolução 9 km (b) Resolução 3 km (c) Espectro

Figura 1: Número de Rossby Ro = U/L f : Em (a) a resolução grosseira estima Ro << abs(±1), onde
dominan os processo de mesoescala; enquanto para a (b) os termos advectivos tornanse igualmente
importantes aos geostróficos na resolução mais fina, Ro ∼= ±1. Em (c) se mostra o espectro de
energia da velocidade media de dois dias.

Depois de utilizar técnicas de analise espectral nas feições de estudo podemos determinar
o comprimento ou escala dominante na transferência de energia, indo na direção da cascada
de energia para a microescala onde é dissipação e convertida em calor (Figura 1. (c)).
Desta maneira os espectros serve como ferramenta para pesquisar a evolução ou variação
de energia en cada uma das escalas (wavelenght) e determinar quais são os termos mais
influentes nessa tranferência.
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6 CONCLUSÕES

Pode-se concluir que o modelo numérico representa bem as feições geostróficas da CNB,
responde adequadamente ao aumento da resolução e reproduz com melhor qualidade os
processos quasi-geostróficos de transferência e dissipação de energia, presentes nas escalas
mais pequenas. Desta maneira podemos utilizar seus resultados para entender melhor a
adveção lateral e difusão de traçadores presentes nas camadas mais superficiais.
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