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➢ No âmbito do projeto MALMON-DeSIRA está planeado um 

sistema de alerta precoce para os riscos de inundações marinhas.

➢ Por isso, é necessario criar um modelo oceânico operacional capaz 

de avaliar o risco de inundações marinhas perto de campos de arroz 

para que os agricultores possam reforçar os seus diques a tempo no 

caso de um risco comprovado de inundações.

I-CONTEXTO



I- OBJECTIVO PRINCIPAL 

Estudar as características físicas e dinâmicas da maré

na Guiné Bissau e os seus mecanismos.



I-OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Assim, vamos apresentar aqui

os primeiros mapas de amplitude e de fase dos principais 

componentes da maré na Guiné-Bissau que produzimos utilizando: 

(1) dados de marégrafos instalados para este estudo; e (2) altimetria 

de marés ao longo das trajetórias.

  



 as propriedades de ressonância da maré e as frequências de 

ressonância nos estuários para uma melhor previsão da maré;

 e o balanço energético das marés (fluxo e dissipação de energia).

Todas estas análises são pré-requisitos para a implementação de um 

sistema de alerta precoce para as marés e tempestades

  



Fig.1 : Mapa de batimetria de GEBCO, estações de medição de marés e trajetórias de satélite 
TOPEX/POSEIDON utilizado para validar o nosso modelo oceânico.



Fig.3 : Amplitudes dos principais componentes da maré

 Mostramos os gráficos 
de amplitude (m) de 
principais componentes 
(M2,S2,N2 e K1).

 A maré dominante é a 
M2, que é semi-diurna e 
de origem lunar. Temos 
outras marés 
significativas, semi 
diurno S2 (de origem 
solar) e N2 e uma maré 
significativa diurno K1



Fig.4 : Fases dos principais componentes da maré

 Mostramos os gráficos 
de fase (°) de principais 
componentes de maré.

 Aqui podemos ver que 
as fases mudam 
completamente dentro 
do rio Geba, o que pode 
ser explicado por um 
efeito de barreira do 
arquipélago de Bijagós.



Fig.2 : amplitude de maré

➢  Aqui estimamos as amplitudes 
máximas da maré quando a lua 
e o sol estão em fase (maré de 
lua nova ou lua cheia), ou seja, 
M2 e S2 estão em fase.

➢  Nesses casos as marés M2 e S2 
somam e a amplitude da maré a 
montante dos estuários atinge 5 
m no rio Mansoa, 8 m no rio 
Geba e 5,5 m no rio Buba.



De facto, a amplitude da maré nos estuários é essencialmente afetada por três 
factores :
- (a) amplificação devido à diminuição da largura e profundidade (convergência 
ou funilagem) na direção de terra, 
- (b) co-oscilação com ondas refletidas à cabeça dos estuários (ressonância), 
- e (c) amortecimento devido ao atrito de fundo. 

A convergência será avaliada utilizando o fluxo de energia das marés;
A ressonância será testada com um modelo utilizando frequências das marés e a 
teoria de bacias semi-encerradas.

E são estes mecanismos que temos modelado a partir da nossa configuração na 
Guiné-Bissau para uma melhor estimativa das amplitudes da maré.



Fig.5 : Ressonância da maré e as 
frequências de ressonância (Rio 
Buba et Geba)

 Para a ressonância, já determinámos os 
modos de ressonância para os Rios Geba 
e Buba e calculámos as frequências de 
ressonância.

 As frequências de ressonância são 11h50 
para Geba e 4h para Buba, o que 
significa que podemos esperar uma 
amplificação da amplitude da maré 
nestes dois estuários nestas frequências 
de tempo.



Fig.6 : fluxo e dissipação de energia

➢O segundo processo de amplificação da maré é a 
convergência, que é revelada pelos vectores de fluxo 
de energia das marés.

➢E energia das marés, são de sul para norte ao longo 
da plataforma e através do Arquipélago de Bijagos. 

 Os canais entre as ilhas são áreas de convergência de 
energia e fortes correntes de maré. 

 É interessante notar que a energia das marés não 
parece entrar no estuário do Rio Buba ou outros 
estuários mais pequenos.

 A convergência máxima de energia ocorre no canal 
de Geba, onde também ocorre a maior dissipação da 
maré como se pode ver no mapa abaixo



  

 Em resumo, podemos dizer que os intervalos de maré observados na 

Guiné Bissau são muito grandes. 

 São os mais altos da África Ocidental(media cerca de 1m). 

 Modelámos outros mecanismos de maré na Guiné-Bissau (Assimetria, 

transporte e o tempo de residência Lagrangiano...) mas para questões de 

tempo falámos apenas de ressonância e fluxo e dissipação de energia.

 e o nosso desejo é ter todos estes mecanismos em conta no sistema de 

alerta precoce que vamos criar para uma melhor precisão deste sistema

CONCLUSÕES
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