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RESUMO

Demonstra-se,  a  partir  da  análise  de  dados  altimétricos  e  de  resultados  de  simulação
numérica  em alta  resolução,  que  a  Cadeia  Vitória-Trindade  representa  um importante  local  de
conversão da componente barotrópica para a componente baroclínica de maré. Ondas internas na
frequência de maré são irradiadas a partir da cadeia para altas e baixas latitudes, cuja forma de lente
determina o aparecimento de um ponto focal localizado ao sul do Monte Montague. A assinatura em
superfície destas ondas é de cerca de 2 a 3 cm, tanto nos dados quanto no modelo, enquanto que
oscilações  do  campo  de  temperatura  podem  atingir  várias  dezenas  de  metros  na  região  da
termoclina.  Valores  de  conversão  energética  e  de  fluxos  de  energia  são  compatíveis  com  os
apresentados na literatura para outras regiões do oceano. 
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INTRODUÇÃO

A onda de maré barotrópica, ao se propagar em regiões estratificadas e de forte gradiente
batimétrico, interage com a topografia local distorcendo os campos de massa do oceano, gerando
gradientes de pressão baroclínicos e, consequentemente, ondas internas na frequência de maré: a
maré interna ou maré baroclínica (CRAIG, 1987). A transferência de energia da maré barotrópica
para maré baroclínica nestas regiões fornece mecanismos para o balanço de energia no oceano
(POWELL et al., 2012) e contribui para o aumento da concentração de nutrientes nas camadas mais
superficiais da coluna d'água (PINGREE e MARDELL, 1981).

Marés  baroclínicas  tem sido  observadas  em diversas  regiões  do mundo,  a  partir  de  sua
assinatura em superfície no sinal altimétrico ou diretamente em dados  in situ. As ilhas do Havaí
(RAY e MITCHUM, 1996) e o Estreito de Luzon, no Mar do Sul da China (ALFORD et al., 2015)
são  algumas  das  regiões  mais  energéticas  em  termos  de  geração  destas  ondas.  Simulações
numéricas (SIMMONS et al., 2004) indicam que cerca de 75% da conversão global de energia da
maré barotrópica para a maré baroclínica ocorre em 20 locais de grande variação topográfica, sendo
que no Atlântico Sul destacam-se a Passagem de Drake, a Cordilheira Meso-Atlântica e a Cadeia
Walvis. Estes autores sugerem, porém, que com o aumento da resolução numérica do modelo a
região ao largo da costa brasileira apareceria também como uma contribuinte importante na geração
de maré  interna.  Resultados  numéricos  e  medições  na  plataforma continental  sudeste  brasileira
(PEREIRA e  CASTRO,  2007)  mostram que  a  maré  interna  promove,  realmente,  um fluxo  de
energia significativo associado a componente M2 em direção ao oceano aberto.

Resultados  numéricos  analisados  no  escopo  da  Rede  REMO  -  Rede  de  Modelagem  e
Observação Oceanográfica (GABIOUX et al., 2013) indicam que a Cadeia Vitória Trindade (CVT),
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uma cadeia de montes submarinos bastante íngreme localizada no litoral sudeste brasileiro, pode ser
uma fonte importante de geração de marés internas no Atlântico Sul. No presente trabalho, algumas
destas  simulações  em alta  resolução  e  séries  longas  de  dados  altimétricos  são  utilizados  para
caracterizar as ondas internas na frequência de maré geradas na CVT quanto a sua amplitude, fase e
comprimento  de  onda;  quantificar  os  fluxos  de  energia  associados  à  estas  ondas;  e  analisar  a
conversão de energia  da maré barotrópica para a  maré baroclínica.  Este  trabalho se insere nos
objetivos  do  INCT  PRO-OCEANO  (Instituto  Nacional  de  Ciências  do  Mar  de  Estudos  dos
Processos Oceanográficos Integrados da Plataforma ao Talude) e do projeto de “Estudo da maré
interna  e  seu  impacto  na  mistura  vertical  e  na  biomassa fitoplanctônica  na  região  da  Ilha  de
Trindade  e  montes  submarinos  da  Cadeia  Vitória-Trindade,  coordenado  pela  COPPE/UFRJ  e
aprovado  na  Chamada  MCTI/CNPq/FNDCT-Ação  Transversal/CT-Aquaviário  no.  62/2013 de
Pesquisa e Desenvolvimento em Ilhas Oceânicas.

METODOLOGIA

Foram utilizados cerca de 19 anos de dados altimétricos ao longo das trilhas de três satélites,
TOPEX,  Jason-1  e  Jason-2,  classificados  como  along-track  corrected  sea  surface  heigth,   no
período de setembro de 1992 a agosto de 2011. Esses dados são produzidos e disponibilizados pela
AVISO  (http://www.aviso.altimetry.fr/en/home.html).  A  maré  barotrópica  foi  filtrada  segundo
CARRÈRE et al. (2004) e as principais componentes harmônicas da maré baroclínica foram obtidas
por  meio  de  análise  harmônica,  como  descrito  em  DAHER  et  al. (2014)  e  FRANCO  e
ALVARENGA (2009).

Foram utilizados resultados de uma simulação com o modelo HYCOM para a região sul-
sudeste brasileira, com resolução espacial de 1/24°, discretização vertical de 21 camadas isopicnais,
forçantes sinóticas do CFSR, integrada entre janeiro de 2004 e dezembro de 2010, realizada no
escopo  da  Rede  REMO. A maré  foi  prescrita  nos  contornos  levando  em consideração  os  oito
principais  constantes  harmônicas  (M2,  S2,  N2,  K2,  O1,  P1,  Q1,  K1) interpoladas  a  partir  dos
resultados do modelo TPXO7.2.  Foram analisados os campos de altura da superfície  do mar e
profundidade da interface da camada de densidade representativa da região da termoclina,  bem
como “fundeios virtuais” localizados ao longo de duas seções meridionais passando pelos montes
Montague (longitude 036.65°W) e Davis (longitude 034.80°W). A partir das séries dos fundeios
virtuais  foi  possível  calcular  o  fluxo  de  energia,  como  proposto  por  NASH  et  al. (2005)  e  a
conversão de energia da componente barotrópica para a baroclínica de acordo com ZILBERMAN
et al. (2009).

RESULTADOS

Os  dados altimétricos evidenciam a ocorrência de oscilações associadas a propagação de
ondas  internas  em  todo  o  Atlântico  sudoeste.  As  maiores  amplitudes  são  encontradas  nas
proximidades da CVT, podendo chegar até 2.5 cm (Figura 1a, trilhas 61 e 137). A análise espectral
das séries de amplitude nas trilhas dos satélites indicam um comprimento de onda da componente
M2  próximo  de  120  km.  Segundo  a  modelagem,  a amplitude  do  deslocamento  vertical  das
isotermas ao sul da cadeia é da ordem de dezenas de metros na região da termoclina (Figura 1b),
podendo atingir mais de 100m ao sul do monte Montague e decaindo em direção a superfície e ao
fundo do oceano. O comprimento de onda calculado a partir do campo de densidade do modelo para
a componente M2 é de cerca de 120-130 km, valor próximo ao estimado pelo satélite e condizente
como raio de deformação interno local. 
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Figura 1. (a) Amplitude da componente M2 (cm) calculada a partir das trilhas ascendentes dos satélites
TOPEX, Jason-1 e Jason-2 na região sudeste brasileira (os números das trilhas estão indicadas na parte
inferior da figura). (b) Evolução temporal do campo de temperatura (°C) no fundeio virtual ao sul do
Monte Montague (21.59ºS e 036.65ºW ), com a isoterma de 20ºC destacada em preto. 

Os  resultados  numéricos  apontam  para  um  sinal  da  componente  M2  em  superfície
semelhante ao encontrado na altimetria, com valores entre 2 e 3 cm (Figura 2a), permitindo ainda
identificar um sinal significativo da componente S2, com amplitudes entre 1 e 2 cm. A análise da
fase da M2 (Figura 2b) evidencia a CVT como região geradora de maré interna, que se propaga para
sul e para norte por pelo menos 1000 km. Tanto a fase como a amplitude da M2, observadas nestas
figuras,  como  a  análise  dos  campos  de  densidade  do  modelo,  mostram que  parte  da  CVT se
comporta como uma lente, com raio aproximado de 300 km, concentrando o sinal em seu ponto
focal localizado em aproximadamente 23°S e 036.7°W.

Figura 2. Amplitude em cm (a) e fase em graus (b) da componente M2, calculados a partir do campo de
altura da superfície do mar da simulação.

O cálculo  dos  fluxos  de  energia  a  partir  dos  fundeios  virtuais  apontam para  um fluxo
irradiando da CVT, confirmando o que foi observado na fase das componentes harmônicas. Foram
calculados fluxos de energia da ordem de 100 W/m nas proximidades da CVT, na componente
meridional, valores uma ordem de grandeza menores que na Cordilheira Havaiana (MERRIFIELD
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et  al.,  2001)  e  uma  ordem de  grandeza  superior  ao  fluxo  de  energia  na  plataforma brasileira
(PEREIRA e CASTRO, 2007).

CONCLUSÕES

A CVT é um local expressivo para a geração de marés internas, que são irradiadas para altas
e baixas latitudes no Atlântico Sudoeste, sendo a componente M2 a constituinte mais importante na
geração destas ondas. Seu sinal em superfície apresenta amplitude de poucos centímetros (2 a 3cm)
tanto no modelo quanto nos dados altimétricos, enquanto que seu sinal em profundidade é da ordem
de dezenas de metros, podendo atingir cerca de 100m na região da termoclina. Supõe-se que esse
deslocamento vertical pode funcionar como um aporte periódico de nutrientes para as camadas mais
superficiais.  A geometria  de  parte  da  CVT  faz  com  que  esta  se  comporte  como  uma  lente,
amplificando  o  sinal  em  seu  ponto  focal,  localizado  ao  sul  do  Monte  Montague.  Valores  de
conversão  energética  entre  as  componentes  barotrópica  e  baroclínica,  e  de  fluxos  de  energia
associado a propagação de ondas internas nas frequências de maré, são significativos e da mesma
ordem de valores apresentados na literatura para outros locais no oceano.
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