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RESUMO 
 

 Neste trabalho a interação da maré barotrópica com batimetria e a os fluxos de energia 

baroclínica sobre a região da Cadeia Vitória-Trindade são estudados. A propagação da maré 

barotrópica e baroclínica é resolvida numericamente através da solução das equações de Navier-

Stokes. Os resultados mostram que a Cadeia Vitória-Trindade tem grande importância na 

geração de maré baroclínica e que a maior parte da energia barotrópica é dissipada ao longo do 

domínio. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A interação da maré barotrópica com uma topografia irregular gera uma série de 

processos de mistura, parte desta energia é perdida por mistura local, enquanto outra porção é 

convertida em energia baroclínica, através da geração de marés internas (KANG, 2010). 

No oceano Atlântico sul, a região que compreende o banco de Abralhos e a Cadeia 

Vitória-Trindade possui batimetria bastante acidentada, que pode ser potencial geradora de 

marés internas. Mesmo comportamento é encontrado nos trabalhos de Kang & Fringer (2012) 

e Carter et. al (2008).  

Apesar de ser uma região de grande importância desta região para os processos de 

circulação de larga, meso e sub-meso escala que ocorrem na região, nenhum estudo relacionado 

à geração e/ou propagação da maré baroclínica tem sido realizado, assim o presente estudo tem 

como objetivo é avaliar os fluxos de energia barotrópicos e baroclínicos resultantes da interação 

da maré barotrópica com a Cadeia Vitória-Trindade. 

 

OBJETIVOS 
 

 O objetivo deste trabalho é estudar os fluxos de energia barotrópica e baroclínica 

decorrentes da interação da maré barotrópica com os montes submarinos que formam a cadeia 

Vitória-Trindade 

 

METODOLOGIA 
 

 A propagação da maré barotrópica e baroclínica foi resolvida numericamente através da 

solução das equações de conservação de quantidade de movimento e massa tridimensionais 
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implementadas no modelo Delft3D. Estas equações são solucionadas através do método 

numérico de diferenças finitas em uma grade estruturada regular do tipo Arakwa-C. 

Neste trabalho foi utilizado um sistema de malhas aninhadas (Figura 1), com resolução 

espacial de 1/12° (L1) e 1/36° (L2), sendo a batimetria fornecida pelo GEBCO. 

 
Figura 1- Disposição geográfica das grades utilizadas para o cálculo dos efeitos da maré astronômica barotrópica 

e baroclínica, superposta à batimetria fornecida pelo GEBCO. A grade mais exterior (L1, em azul) e a grade 

aninhada (L2, em vermelho). 

 

Como condição de contorno, as curvas características de elevação foram impostas aos 

contornos oceânicos da malha L1 através das invariantes de Riemann (VERBOOM & SLOB, 

1984), calculadas através das elevações e velocidades de correntes da maré fornecidos pelo 

modelo TPXO. Para os efeitos baroclínicos de maré, o perfil de temperatura e salinidade 

correspondente ao ponto 34W/19S fornecidos pelo Hycom/NCODA foram impostos ao 

contorno aberto, sendo a condição inicial do tipo partida à frio. Os resultados gerados a partir 

da malha L1 foram então utilizadas como condições de contorno para a malha L2. 

As taxas de conversão e fluxos barotrópicos e baroclínicos foram calculados seguindo 

a metodologia descrita por Kang & Fringer (2012), sendo a equação de balando de energia para 

um sistema periódico dada por: 

 

Em que o termo  representa a energia barotrópica total que é disponível para 

a conversão para o modo baroclínico,  representa a porção da energia barotrópica que está 

sendo convertida em energia baroclínica e  representa a porção da energia 

baroclínica que está sendo irradiada da zona de conversão. A mistura local ocorre junto com a 

conversão e a radiação, sendo eles medidos pela dissipação barotrópica ( ) e 

baroclínica ( ). Sendo  e  os fluxos de energia barotrópica e baroclínica, 

respectivamente. 

O modelo foi integrado para os dias 01 a 21 de dezembro de 2012, sendo utilizado um 

período de 16 ciclos de maré para o cálculo dos fluxos de energia, como em Kang & Fringer 

(2012). A validação dos resultados mostrados neste trabalho são apresentados no trabalho de 

Chacaltana et. al, (2015). 

 

RESULTADOS 

 

O padrão do fluxo de energia baroclínica integrado na vertical (Figura 2) é resultado de 
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múltiplos locais de geração de marés internas, seguindo em direção ao sul contornando a Cadeia 

Vitória-Trindade. 

Grande parte do fluxo de energia está concentrado na região oceânica ao largo do Banco 

de Abrolhos no norte da área de estudo, nesta região há um estreitamento, além da própria forma 

da plataforma continental contribuir para a mistura diapicnal (semelhante ao encontrado por 

CARTER et al. (2008) para a região do complexo de ilhas e montes submarinos do Havaí), 

propícios para geração de marés internas. 

Os resultados mostram que ao sul da Cadeia Vitória-Trindade ocorrem os maiores fluxos 

de energia baroclínica, formando um feixe nesta região com magnitude máxima do fluxo de 

energia igual a ~3.5 kW/m. Estes valores ocorrem em profundidades entre ~2000m e ~3500m, 

sendo que extensão dos feixes depende do tamanho da área de geração da maré baroclínica 

(CARTER et al., 2008). 

São observados entre o Banco de Davis e o Monte Submarino de Jasuer (nas 

coordenadas aproximadas de 20.8° S e 34.6° W) e entre o Banco de Abrolhos e o Banco de 

Besnard (nas coordenadas aproximadas de 20.1° S e 35.5° W) a presença de um fluxo de energia 

concentrado com magnitude igual ou superior a 2.5 kW/m. Neste local a o estreitamento entre 

os bancos submarinos permite uma maior mistura diapicnal e também um maior fluxo de 

energia baroclínica.  

 
Figura 1 - Média temporal para seis períodos da maré semi-diurna M2 do fluxo de energia baroclínica integrado 

na vertical, . O campo de cores abaixo representa a magnitude do fluxo de energia. Unidades em kW/m. 

Os valores de entrada de energia barotrópica, conversão de energia, radiação de energia 

baroclínica e dissipação barotrópica e baroclínica são sumarizadas na Tabela 1.  

Dentro da área de estudo a maior parte da entrada barotrópica (273 MW) é dissipada 

(268.4 MW), do total dissipado a maior parte é constituída por dissipação barotrópicas (207 

MW) e uma pequena parte constituída por dissipação baroclínica (61.4 MW). Da energia 

barotrópica convertida em baroclínica (65.7 MW) pequena parte (4.49 MW) é irradiada para 

fora do domínio computacional. 
Tabela 1 - Valores integrados ao sobre todo o domínio simulado das médias temporais dos principais processos 

físicos entre a maré barotrópica e baroclínica integrados na vertical. Neste caso Δ𝐴 corresponde à área de cada 

elemento da malha computacionlal (e). 

 Equação Valor (MW) 

Entrada Barotrópica −∑(∇𝐻. 〈𝑭0̅̅ ̅〉)Δ𝐴

𝑒

 273 

Conversão ∑(〈𝐶〉)

𝑒

ΔA 65.7 
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Continuação Tabela 1 

 Equação Valor (MW) 

Radiação Baroclínica ∑(∇𝐻. 〈�̅�
′〉)Δ𝐴

𝑒

 4.49 

Dissipação Barotrópica ∑(∇𝐻. 〈𝑭0̅̅ ̅〉 + 〈𝐶〉)Δ𝐴

𝑒

 207 

Dissipação Baroclínica ∑(∇𝐻. 〈𝑭′̅〉 − 〈𝐶〉)Δ𝐴

𝑒

 61.4 

Dissipação Total ∑(∇𝐻. 〈𝑭0̅̅ ̅〉 + ∇𝐻. 〈𝑭′̅〉)Δ𝐴

𝑒

 268.4 

 

Da entrada barotrópica, uma fração de ~24% é convertida e o restante dissipado 

(principalmente pela interação pelo fundo). Da energia convertida da maré barotrópica para 

baroclínica ~6% é irradiada pelo domínio e o restante é dissipado. 

 

CONCLUSÕES 
 

 A maré baroclínica, decorrente da interação da maré barotrópica com a topografia de 

fundo foi calculada. As maiores taxas de conversão de energia barotrópica para baroclínica 

estão ligados aos montes submarinos da Cadeia Vitória-Trindade, assim como os maiores fluxos 

de energia baroclínica.  
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