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RESUMO 
 

O principal objetivo deste trabalho é o de estudar os impactos causados por um cânion 

situado na costa oeste do Canadá, o Cânion Barkley (48°19N e 126°03 W, período inercial de 

16 h), nas oscilações de frequência da maré e na formação de ondas internas, numa área onde 

a maré é mista com predominância semidiurna. Esta análise está baseada em dados da rede de 

observações NEPTUNE (Ocean Network Canada) e dela foram obtidos dados de velocidade e 

direção de correntes através de 2 perfiladores acústicos de corrente (ADCP) fundeados no 

Eixo do cânion (Ex) e no Topo (To) deste. Esta série cobre o período de Setembro a 

Novembro de 2013. A metodologia envolveu técnicas de análise de séries temporais no 

domínio do tempo e frequência e a excursão máxima da maré para cada um dos fundeios e 

respectivas componentes do vetor velocidade de corrente. Os resultados indicam que: a) a 

presença do cânion altera significativamente as componentes harmônicas da maré, 

demonstrando a canalização do sinal ocasionada por esta feição; b) as distâncias percorridas 

pelo sinal das principais componentes semidiurnas apresentaram, em média, valores menores 

que a escala batimétrica, tendo um regime bidirecional de propagação. Seu deslocamento é 

intensificado na região próxima ao fundo que apresenta um fluxo dominante em direção à 

cabeça do cânion e um fluxo contrário nas camadas mais superiores. A presença desse 

movimento em direção à cabeça do cânion contribui para a redistribuição de nutrientes para 

outras regiões. Já a intensificação da maré interna semidiurna no fundo pode gerar mistura 

entre duas camadas de diferentes densidades causando turbulência, ressuspensão e transporte 

de sedimento local que, no caso do Cânion Barkley, pode trazer uma série de consequências, 

uma vez que ele apresenta uma grande quantidade de depósitos de hidratos de gás. 
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INTRODUÇÃO 
 

Diversos autores, entre eles Petruncio et al. (2002) indicam que estruturas topográficas 

como cânions podem alterar de forma decisiva os padrões de propagação de ondas de maré. 

Assim, dependendo das interações entre estas ondas e a geometria do cânion, ondas internas e 

processos associados podem ser gerados. Ao encontrar diferentes feições topográficas uma 

porção da energia inicial da maré resulta na formação de uma onda interna chamada de maré 

interna (ou maré baroclínica) cujas frequências são similares a da maré barotrópica, (Laurent 
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& Garrett, 2002). A maré interna se classifica assim como uma onda interna de frequências 

específicas causada pela corrente de maré superficial sobre um fluido estratificado (Garrett & 

Kunze, 2007). Essa oscilação ocorre quando a frequência de maré (ω) está entre as 

frequências de tempo inercial (f) e a de Brünt-Väisälä (N), (f < ω < N). A partir da latitude de 

30º, onde começa um equilíbrio das escalas, (ω = f), a maré interna fica presa à topografia, 

predominando então a propagação da maré interna de frequência semidiurna (Laurent & 

Garrett, 2002). A mistura devido à maré interna tem sido um dos grandes focos de pesquisa 

dos últimos anos devido ao seu provável impacto em escala de mistura global, onde trabalhos 

como o de Masó (1990) já comprovaram que a presença de feições topográficas pode 

influenciar na circulação superficial das correntes. Neste aspecto entram feições como cânions 

submarinos. A inclinação íngreme das paredes leva à quebra da energia das ondas internas nos 

seus eixos causando uma não linearidade delas. Consequentemente, a quebra aumenta ou gera 

um espectro de turbulência ocasionando, por exemplo, a quebra das oscilações internas 

(Carter & Gregg, 2002). Como consequência em altas declividades a intensificação das 

oscilações internas de alta frequência seguindo a topografia podem causar ressuspensão e 

deposição de sedimentos, como reportado por Ribbe & Holloway (2001) 

 

OBJETIVOS 
 

O objetivo deste trabalho é analisar as propriedades da maré interna dentro do Cânion 

Barkley visando identificar as influências topográficas sobre o sinal da maré interna através 

da comparação dos sinais na base do Eixo do Cânion (Ex) e no Topo (To) dele. 

 

METODOLOGIA 
 

Os dados analisados nesse trabalho foram obtidos através do projeto NEPTUNE, 

iniciativa da Ocean Network Canada (ONC) com a Universidade de Victoria, em British 

Columbia/ Canadá. As plataformas, cujos dados foram utilizados, estão fundeadas na base e 

no topo do Cânion Barkley (48°19N e 126°03 W), à - 985m e a - 395m, respectivamente de 

profundidade localizado na costa oeste do Canadá (Fig.1). 

 

 
Figura 1: Batimetria da região onde se situa o Cânion Barkley.  (A) Direção das componentes 

da velocidade. (B) Zoom da batimetria do Cânion Barkley. 

Os dados utilizados foram obtidos do instrumento ADCP 75Hz, registrados em 80 segmentos 

uniformemente espaçados para a Ex e 50 para o To. O tratamento consistiu da aplicação de 

análises harmônicas, para separar as diferentes componentes que compõe o sinal da maré, 

determinando a amplitude e fase de cada componente. Após a determinação dos constituintes 
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principais da maré, foi utilizado um filtro Butterworth para separar a energia dos períodos 

diurnos e semidiurnos do sinal. Com estas informações, foi calculada a variação da excursão 

de maré para classificar o tipo de influência topográfica que o cânion pode exercer. 

Integrando esses valores ao longo do tempo podemos avaliar o deslocamento total causado 

pelo balanço dessas oscilações (Mofjeld & Larsen, 1984). No caso do presente trabalho foi 

analisado o deslocamento causado pela frequência semidiurna, pois esta se mostrou mais 

importante nas análises harmônicas gerando as oscilações positivas e negativas com 

periodicidade conhecida. A Excursão da Maré foi então analisada juntamente com o 

deslocamento do resíduo do sinal, onde se explorou a baixa frequência deste que rege os 

movimentos causados por influências de longos períodos fora da banda das oscilações 

semidiurnas. 

 

RESULTADOS 
 

Os resultados foram divididos entre To e o Ex (Fig. 2), e em velocidades meridionais 

(v) e zonais (u). Para o To não se observou predominância no deslocamento do sinal ao longo 

do tempo, as oscilações foram bem definidas pelo ciclo da maré, apresentando tanto valores 

positivos quanto negativos em períodos subsequentes. As oscilações na frequência semidiurna 

apresentam valores significativos de deslocamento, variando entre ±8 km em direção E-W 

±12 km direção N-S. A semidiurna meridional se encontrou mais expressiva em relação à 

zonal, apresentando quase o dobro do seu valor em alguns períodos e se fazendo mais 

presente ao longo do tempo. A velocidade zonal na frequência semidiurna apresentou pouca 

influência no sinal total de excursão de maré (<50%). As baixas frequências, com períodos 

acima de 18 horas, apresentaram o maior efeito no movimento total da coluna de água, pois 

representaram cerca de 50% do deslocamento na maior parte das profundidades. A 

componente semidiurna tem influência significativa tanto para a intensificação do sinal e seu 

deslocamento quanto para delimitar a periodicidade dos deslocamentos.  

 

 
Figura 2: Serie temporal do deslocamento semidiurno do sinal. Resultados da Excursão de 

Maré e resíduo zonal e meridional do (A) Ex e (B) To. 

O Ex apresentou resultados muito diferentes do To com predominância na propagação 

do sinal. Assim é possível inferir que ocorre movimento vertical associado às ondas internas, 

pois superficialmente há predominância da saída de água em direção contrária à cabeça do 

cânion que está direcionado para a costa. Já a presença de valores positivos nas maiores 

profundidades reafirmam a teoria que há uma injeção de águas profundas para a superfície. 

Essas mudanças de massas de água geram instabilidades que por consequência formam as 
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ondas internas. Foi possível observar que a componente semidiurna apresentou intensificações 

junto ao fundo, variando de ausência de sinal para 2 km junto ao fundo. O deslocamento total 

dentro do cânion foi em torno de ±100 km, direção mar aberto na superfície e para a costa 

pelo fundo. Apesar dos valores da Excursão da Maré pela banda semidiurna serem 

representativamente menores que o deslocamento total, ainda assim é uma parcela importante 

do transporte. Este influencia no sistema como um todo gerando perturbações em diferentes 

profundidades.  

 

CONCLUSÕES 
 

Pode-se assim concluir com o presente trabalho que a presença de feições topográficas 

como o Cânion Barkley pode ser propícia à geração de oscilações internas. A geração delas 

dependerá, porém da estratificação local e da força de Coriolis, onde para o Cânion Barkley 

os valores se apresentaram favoráveis às oscilações de frequência semidiurna. Diferenças 

entre o To e Ex foram nítidas, onde a maior discrepância foi na intensificação do sinal da Ex 

causada pelas feições do cânion. A maré interna assim ganha energia ao interagir com o fundo 

do cânion, perdendo energia à medida que se afasta das barreiras físicas. A maré interna de 

frequência semidiurna corresponde então a uma pequena parcela do deslocamento total 

causado pelo movimento de longo período do ciclo de maré. Porém, ao se intensificar 

próximo ao fundo ela pode se tornar responsável pela disponibilização dos sedimentos de 

fundo. Como a região do Cânion Barkley apresenta depósitos de hidratos de gás, essa mistura 

causada pelas ondas internas pode gerar ressuspensão de sedimentos com diferentes 

características, trazendo diferentes consequências que podem ser analisadas em estudos 

futuros.  
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