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RESUMO 

Neste trabalho é apresentada uma caracterização das correntes de maré baroclínicas durante 

dois fundeios lançados na região da quebra da plataforma continental oceânica próxima a 

Cabo Frio – RJ, nas estações de inverno a primavera de 2014 e outono a primavera de 2015. 

As variáveis analisadas foram a temperatura, medida por termistores distribuídos ao longo da 

linha, e as velocidade, medidas com uso de um perfilador acústico ADCP a 175 metros.  

Os resultados demonstram modificações nas correntes de maré baroclínicas decorrentes da 

presença de fenômenos subinerciais, como meandramentos e passagens de frente fria. 

Constata-se que as perturbações na coluna d’água e a transferência energética ocasionada por 

esses eventos provocam um mecanismo na propagação das correntes de MIs semi diurnas, 

visto que influenciam na magnitude e na direção das componentes de velocidade.  
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INTRODUÇÃO 

 Os dois fundeios oceanográficos cujos dados são apresentados neste trabalho são parte 

do projeto do Instituto Nacional de Ciências do Mar de Estudos dos Processos Integrados da 

Plataforma ao Talude (INCT-PRO-OCEANO), inseridos no eixo temático 1, que objetiva o 

estudo da hidrodinâmica e do fluxo de massa entre o talude e a plataforma continental. 

 A área de estudo compreende a região da quebra da plataforma continental próximo a 

isóbata de 200 metros na altura da cidade de Cabo Frio-RJ. Em virtude da mudança abrupta 

na linha de costa e da disposição das isóbatas, esta região é reconhecida pela presença de 

fenômenos de meso e submeso escalas associados ao fluxo da Corrente do Brasil (CB), como 

por exemplo meandramentos e vórtices, e o fenômeno da ressurgência (CAMPOS; 

VELHOTE; SILVEIRA, 2000; TELLES, 2019), sistemas altamente baroclínicos que 

acarretam em instabilidades na coluna d’água e alterações na estratificação. Combinados com 
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um forte gradiente batimétrico, esse cenário propicia a geração e propagação de marés 

internas (MI) – ondas internas com mesma frequência de oscilação das marés astronômicas. 

Estudos pretéritos apontam a propensão da região para a geração e propagação de MIs, tanto 

local- quanto remotamente (PEREIRA et al. 2005, 2007; PEREIRA e CASTRO, 2007; 

CAMARGO, 2016; PAIVA et al., 2018) por conta de suas características topográficas e 

hidrodinâmicas. Entre as implicações desse fluxo energético resultante estão, por exemplo, a 

ressuspensão de águas mais frias para níveis mais superficiais, a mistura das águas do oceano 

e o aumento da produtividade biológica, decorrente do aumento do cisalhamento na coluna 

d’água (PEREIRA e CASTRO, 2007). Dessa forma, o deslocamento das isopicnais e o 

cisalhamento das velocidades resultam em oscilações das isotermas e variações de intensidade 

e direção das correntes. Como consequência, há a alteração na estrutura vertical e na 

coerência das componentes baroclínicas, como evidenciado em FREITAS et al. (2019).  

 

OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo principal caracterizar as constituintes 

harmônicas diurnas e semi diurnas das correntes de MI na região da quebra da plataforma 

continental em Cabo Frio – RJ durante o período de permanência de dois fundeios 

oceanográficos, a fim de avaliar o comportamento dessas componentes na presença de 

fenômenos subinerciais, como por exemplo, meandros, vórtices e passagens de frentes frias.  

 

METODOLOGIA 

 Entre os equipamentos dispostos nas linhas dos fundeios oceanográficos, foram 

utilizados neste trabalho os dados de temperatura (obtidos por 9 termistores espalhados ao 

longo da linha) e velocidade (retirados do perfilador acústico ADCP localizado a ≈175 

metros). O período de coleta abrangeu as estações de inverno e primavera no ano de 2014 

(Maio – Dezembro) e no ano de 2015, as estações de outono, inverno e primavera (Abril – 

Dezembro), com uma resolução temporal de 30 minutos de ambos os equipamentos.  

 Após o pré-processamento dos resultados adquiridos, as séries de dados horárias de 

velocidade foram segmentadas em componentes barotrópicas e baroclínicas, onde a 

barotrópica resulta na média vertical das velocidades enquanto a baroclínica compreende a 

corrente de maré resultante após a remoção da componente barotrópica da velocidade total em 

cada profundidade. Dividiu-se, então, as correntes de maré baroclínicas em diurnas (0,8 – 1,2 

cpd) e semi-diurnas (1,8 – 2,2 cpd) através da aplicação do filtro digital Butterworth de 4ª 
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ordem.  

 O enfoque da análise permaneceu na avaliação da estrutura vertical e temporal da 

componente meridional v (perpendicular às isóbatas) nas bandas diurna e semi diurna, 

responsáveis por movimentos ascendentes e descendentes na coluna d’água. Além do campo 

de velocidades, também foi observado o campo de massa, mais especificamente, as variações 

térmicas e a disposição das isotermas e sua correlação com o campo de correntes de MIs.  

 

RESULTADOS 

 Durante o período de aquisição dos dados foi registrada a presença de fenômenos 

subinerciais na região com durações a partir de 7 dias, como por exemplo, a formação de 

meandramentos da CB e a passagem de frentes frias. Observou-se oscilações das isotermas de 

16°C e 20°C em mais de 40 metros na coluna d’água nos períodos sob influência destes 

eventos, provocando alterações na estratificação e deslocamentos verticais da picnoclina. 

Como consequência, foram constatadas mudanças no cisalhamento e na coerência do campo 

de ondas baroclínico, o que implica em variações de intensidade e direção de velocidade. 

Períodos com maiores energias na banda semi diurna, associados a meandramentos e ventos 

intensos, provocaram um aquecimento da coluna d’água (atenuação da estratificação- Figura 

1[a]), o que resultou em maiores magnitudes de correntes e no aumento da coerência do 

padrão da onda, intercalados por momentos incoerentes (Figura 1[b][d]) e, ainda, induzindo 

um caráter multimodal. (Figura 1 [c]).  

 

Figura 1: [a] Perfil vertical de temperatura, em que as linhas sólidas demarcas as isotermas de 20°C e 16°C; [b] 
Perfil vertical das correntes baroclínicas meridionais diurnas;[c] Média temporal das correntes diurnas e semi 
diurnas meridionais; e [d] Perfil vertical das correntes baroclínicas meridionais semi diurnas na presença de um 
fenômeno subinercial no período de 15 a 30 de Setembro de 2014. 
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Em contrapartida, o resfriamento da coluna d’água combinada com uma estratificação 

mais acentuada, exibe tanto uma menor coerência como também menores intensidades das 

correntes de maré baroclínica. 

 

CONCLUSÕES 

Em suma, conclui-se que a propagação de MIs semi diurnas são altamente moduladas 

pela presença de processos subinerciais, que apesar de não apresentarem um caráter sazonal 

clássico, são mais propensos ou não de acordo com as estações do ano. A transferência 

energética advinda desta interação resulta em mudanças na estratificação no campo de 

massas, e ainda, em alterações na coerência vertical, intensidade e direção no campo de 

velocidades. Tal associação atribui um caráter intermitente na propagação dessas ondas.  
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