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RESUMO 
 

     Dois transectos de perfis de CTD perpendiculares à Corrente do Brasil (CB) foram 

feitos durante a Operação MCTIII no Embaiamento de Tubarão. A partir desses dados foram 

estimados perfis de velocidade geostrófica cisalhante, os quais foram referenciados usando 

medidas de velocidades de correntes obtidas por um ADCP de casco. As velocidades máximas 

da CB (-0,48 m/s no transecto norte e -0,51 m/s no transecto sul) foram similares nos dois 

transectos, mas o transporte geostrófico absoluto da CB no transecto norte (-15,47 Sv) foi 

maior do que o do transecto sul (-9,67 Sv) devido à contribuição do Vórtice de Vitória (-4,85 

Sv). A parcela barotrópica (baroclínica) do escoamento da CB foi de 59% (41%) no transecto 

norte e 55% (45%) no transecto sul, ratificando o aumento da baroclínicidade da CB 

conforme ocorre seu deslocamento para sul. 
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INTRODUÇÃO 
 

     A Corrente do Brasil (CB) tem sua origem a partir da Bifurcação da Corrente Sul 

Equatorial (~15°S) e flui para o sul ao longo da quebra da plataforma continental brasileira 

(Stramma et al., 1990). Em 19°S se apresenta como uma corrente estreita e rasa e em 20,2°S 

se ramifica como resultado do obstáculo imposto pelos montes submarinos da Cadeia Vitória-

Trindade (Miranda e Castro Filho, 1981). A CB volta a se reorganizar ao largo do 

Embaiamento de Tubarão (ET) e em torno de 22°S encontra-se confinada e organizada em um 

ramo único sobre o talude continental (Evans et al., 1983). 

     Provavelmente, a CB é a Corrente de Contorno subtropical menos investigada do 

mundo. Isso deixa o seu fluxo médio, sua varibilidade e sua atividade de meso-escala 

incompreendidos. A maioria da informação disponível sobre a velocidade e o transporte de 

volume da CB no ET foi realizada nas décadas de 80 e 90 baseada em cálculos geostróficos a 

partir do Método Dinâmico (MD) referenciado em um nível de não movimento escolhido 

arbitrariamente. O leitor é referenciado, por exemplo, a Schmid et al. (1995) para obter uma 

lista destes estudos. Porém, esse método abrange somente a componente baroclínica da 

velocidade geostrófica, enquanto que a componente barotrópica permanece desconhecida. 

 

OBJETIVOS 

 

     O objetivo do presente estudo é estimar o transporte geostrófico absoluto da CB ao 

longo de dois transectos dentro do ET. 
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METODOLOGIA 
 

     Os dados hidrográficos utilizados foram obtidos durante a segunda pernada da 

Operação MCTIII realizada nos dias 12 a 21 de Dezembro de 2011. Dados de Temperatura, 

Condutividade e Profundidade foram coletados usando um SBE9plus (Sea-bird Electronics) 

ao longo de dois transectos. As localizações dos 58 perfis de CTD são mostradas na Figura 1. 

 
Figura 1 – Mapa da área de estudo. Os losângulos representam as posições dos 58 perfis de 

CTD durante a segunda pernada da Operação MCTIII. As linhas sólidas indicam a 

profundidade batimétrica em metros. 

 

     Os perfis verticais de velocidade e direção de corrente na camada subsuperficial foram 

obtidos ao longo do percurso utilizando um ADCP de casco de 75 kHz (RDInstruments). A 

profundidade máxima dessas medidas foi cerca de 300 m e não inclui a superfície do mar (a 

partir de 24 m). O comprimento do bin foi configurado para 8 m. Dados de velocidade foram 

agrupados em médias de 5 min com o objetivo de reduzir os ruídos. O processamento dos 

dados de ADCP foi conduzido usando o software Common Ocean Data Access System 

(CODAS) do Currents Group da Universidade do Hawaii. Os perfis de velocidade foram 

espacialmente integrados para obtê-los nas mesmas localizações dos perfis de velocidades 

geostróficas. No transecto norte os vetores de velocidade foram rodados 32° no sentido 

horário para os eixos X e Y do plano Cartesiano ficarem ao longo e normal ao transecto, 

respectivamente. Somente as componentes normais aos transectos foram utilizadas. 

     O MD para determinar a componente baroclínica da velocidade geostrófica usando a 

hidrografia é bem conhecido. Esse método assume um balanço entre o gradiente de Pressão e 

a Força de Coriolis e fornece um perfil de velocidade geostrófica       relativo à 

velocidade zero em um nível de referência     . Neste caso, as alturas dinâmicas foram 

calculadas a partir dos perfis verticais de anomalia do volume específico com o      em 400 

dbar, nível aceitável como a interface entre o fluxo para sul da CB e fluxo para norte da 

Corrente de Contorno Intermediária na região. 

     Para obter um perfil de velocidade geostrófica absoluta, esse       deve ser 

referenciado com uma velocidade geostrófica absoluta, independente e medida diretamente 

em qualquer profundidade     . O Método Referenciado (MR) aplicado nesse estudo 

utilizou medidas de ADCP integradas entre as estações de CTD. A velocidade absoluta 

referenciada      foi determinada por (Meinen et al., 2000):                
             , onde       é o perfil vertical da componente baroclínica da velocidade 

geostrófica calculada,      é a média da componente baroclínica da velocidade 

geostrófica calculada entre as profundidades 50 e 150 m e       é a velocidade média 
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medida por ADCP entre as profundidades 50 e 150 m. 

     A faixa de profundidade de 50-150 m foi escolhida como a camada onde o ADCP 

forneceu dados precisos durante o cruzeiro e onde o sinal ageostrófico é suficientemente fraco.  

     Para a estimativa do transporte de volume foi considerado como CB todo fluxo para sul 

ao longo de todo o transecto da superfície até a pressão de 400 dbar. 

 

RESULTADOS 
 

     Os campos da velocidade geostrófica absoluta (Figura 2) mostrou o núcleo principal da 

CB fluindo para direção sul sobre o talude continental confinada entre a superfície e ~200 

dbar. As velocidades atingiram valores máximos similares nos dois transectos (-0,48 m/s no 

transecto norte e -0,51 m/s no transecto sul), mas os valores de transporte foram distintos. 

Figura 2 – Medidas de velocidade feitas pelo ADCP (figura superior); a componente 

baroclínica da velocidade geostrófica nos primeiros 400 dbar (figura central); e as velocidades 

geostróficas absolutas (figura inferior) nos transectos norte (a) e sul (b) em m/s. Velocidades 

negativas representam fluxo para sul, os triângulos pretos indicam as localizações das 

estações e os triângulos brancos indicam os perfis de velocidade geostrófica. 

 

     O transporte de volume estimado no transecto norte foi de -15,47 Sv e de -9,67 no 

transecto sul. Esses valores são maiores do que aqueles reportados anteriormente pela 

bibliografia (e. g. Evans et al., 1983; Stramma et al., 1990; Schmid et al., 1995) e, 

inicialmente, pareceram estar superestimados. Porém, deve-se considerar que os estudos 

realizados anteriormente analisaram somente a componente baroclínica da velocidade 

geostrófica e até o presente momento não existiam informações prévias sobre o transporte 

absoluto da CB no ET com dados medidos in situ. Além disso, os transectos atingiram até 300 

km de extensão, incluindo regiões mais offshore nessa estimativa. 

     A diferença do transporte entre os dois transectos se deve à presença de um intenso 

fluxo para sul associado a um vórtice ciclônico a oeste da CB, cujo transporte foi de -4,85 Sv. 

Esse vórtice apresentou-se centrado em 38°36’O com velocidades máximas de 0,33 m/s para 

norte e -0,58 m/s para sul. A feição foi caracterizada como o Vórtice de Vitória uma vez que 

as suas características foram semelhantes às descritas por Schmid et al. (1995).  

     A principal diferença dos valores de transporte de volume estimados pelo MR e o MD 

(Tabela 2) se deve ao fato que no primeiro caso estiveram contidas as componentes 

barotrópicas e baroclínicas do escoamento, enquanto que o MD calculou somente a 
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componente baroclínica da velocidade geostrófica. As diferenças secundárias se referem à 

especificidade de cada método. A contaminação por fenômenos de maior frequência captados 

pelo ADCP e a presença de velocidades ageostróficas são os erros mais comuns no MR. Por 

outro lado, o MD é sensível à escolha do      e é formulado a partir de aproximações 

matemáticas do balanço do vento térmico. Logo, as correntes de menor escala foram 

ignoradas e os processos não-lineares, como os efeitos friccionais e de aceleração do fluxo, 

foram excluídos. 

     A parcela barotrópica (baroclínica) do escoamento da CB foi de 59% (41%) no 

transecto norte e 55% (45%) no transecto sul, isto é, houve um incremento da parcela 

baroclínica e uma correspondente diminuição da porção barotrópica. Esses resultados e a 

estimativa feita por Biló et al. (2014) de que 40% (60%) do transporte geostrófico absoluto da 

CB correspondeu à parcela barotrópica (baroclínica) em 26ºS confirmam o aumento da 

baroclínicidade da CB conforme ocorre seu deslocamento para sul.  

 

Tabela 2 – Transporte de volume associado às velocidades geostróficas absolutas 

referenciadas por ADCP (TABS) e à componente baroclínica da velocidade geostrófica (TR) 

nos transectos norte e sul. 

Transporte (Sv) TABS TR 

Transecto Norte -15,47 -6,35 

Transecto Sul -9,67 -4,37 

 

CONCLUSÕES 
 

     O transporte geostrófico absoluto da CB no transecto norte (-15,47 Sv) foi maior do que 

o do transecto sul (-9,67 Sv) devido à contribuição do Vórtice de Vitória (-4,85 Sv), feição 

recorrente no ET. A parcela barotrópica (baroclínica) do escoamento da CB foi de 59% (41%) 

no transecto norte e 55% (45%) no transecto sul, ratificando o aumento da baroclínicidade da 

CB conforme ocorre seu deslocamento para sul. 
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