
XI Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite

INTERAÇÃO DOS VÓRTICES DA CORRENTE NORTE DO BRASIL COM AS
PEQUENAS ANTILHAS – CARIBE

Jaqueline Palmeira Pedrosa ¹; Mariela Gabioux¹; Afonso de Moraes Paiva¹ 

¹Programa de Engenharia Oceânica COPPE/UFRJ
Centro de Tecnologia, Bloco C, Sala 209 – Cidade Universitária, Ilha do Fundão

Rio de Janeiro – RJ CEP 21945-970
jaquepalmeira@oceanica.ufrj.br

RESUMO
Resultados de três anos (2003 a 2005) de uma simulação global em alta resolução (1/12°)

com o modelo HYCOM foram utilizados para investigar os vórtices da CNB que chegam a região
do Mar do Caribe e a eventual passagem desses vórtices através do arco de ilhas das Pequenas
Antilhas.  Foram  identificados  e  acompanhados  15  vórtices  superficiais  através  de  campos  de
anomalia da altura da superfície do mar e 34 subsuperficiais através de campos de velocidade em
diferentes camadas. Dos vórtices superficiais apenas 4 (com profundidade de até 300 m) adentraram
efetivamente a região do Mar do Caribe através das Pequenas Antilhas, entre as passagens de Santa
Lucia  e  Martinique.  Os  demais  vórtices  superficiais  com  profundidade  superiores  a  300  m
encontram  uma  barreira  batimétrica  entre  as  ilhas  de  Tobago  e  Barbados  resultando  na
desintegração ou na divisão desses vórtices em uma porção superficial e outra profunda e posterior
deslocamento  dessas  novas  estruturas  em direção ao norte.  Quanto  aos  vórtices  subsuperficiais
nenhum deles adentraram o Mar do Caribe, desintegrando-se nas proximidades do arco de ilhas. 
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INTRODUÇÃO
A Corrente  Norte  do  Brasil  (CNB),  é  uma  das  principais  correntes  de  contorno  oeste

presente no Oceano Atlântico. Com transporte médio entre 20-30 Sv (HOGG e JOHNS, 1995). Em
~6°- 8°N e 40°-48°W a CNB separa-se da costa e retroflete, curvando-se para leste alimentando a
Contra  Corrente  Norte  Equatorial  (JOHNS  et  al.,  1990).  Durante  a  retroflexão  da  CNB há  o
desprendimento de grandes vórtices anticiclônicos, que migram para noroeste em direção ao Mar do
Caribe. Cerca de 2 a 7 vórtices anticiclônicos são desprendidos da CNB por ano, podendo alcançar
diâmetros  superiores  a  450  km  (FRATANTONI  et  al.,  1995;  GARRAFO  et  al.,  2003).  Estes
vórtices fazem parte do ramo quente da Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico, e têm
sido  apontados  como  um  dos  principais  mecanismos  de  transporte  de  água  quente  entre  os
hemisférios (JOHNS et al., 1990; FRATANTONI e RICHARDSON, 2006). 

Quanto à trajetória dos vórtices da CNB, acredita-se que estes migrem, até a região das
Pequenas Antilhas, com velocidades entre 10 a 15 cm/s  (JOHNS et al., 1990) influenciando de
forma significativa a variabilidade energética e a formação de novos vórtices no Mar do Caribe
(Richardson, 2005). Localizado entre as  latitudes 11° e 15°N, o arco de ilhas das Pequenas Antilhas
é composto por cinco passagens (Dominica,  Martinique,  St.  Lucia,  St.  Vicent  e Grenada),  com
profundidades variando entre 600 e 1200 m e largura entre 12 e 40 km, com exceção do canal de
Grenada que possui uma largura de ~130 km. A interação com a topografia complexa do arco de
ilhas das Pequenas Antilhas torna-se uma barreira para a propagação dos vórtices da CNB, uma vez
que esses vórtices são bem maiores do que a largura e a profundidade desses canais. 

Dados altimétricos,  derivadores  de superfície  e  de subsuperfície  e  simulações  numéricas
têm fornecido informações relevantes sobre a trajetória dos vórtices da CNB. Porém ainda há uma
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grande divergência entre os autores quanto à entrada desses vórtices na região do Mar do Caribe,
quais os fatores que condicionam essa entrada e se durante a passagem pelas Pequenas Antilhas
esses vórtices sofrem algum tipo de modificação na sua estrutura vertical. 

O  presente  trabalho  tem  como  hipótese  que  os  vórtices  desprendidos  da  CNB  podem
efetivamente adentrar a região do Mar do Caribe através da passagem das Pequenas Antilhas e que
essa entrada depende da posição que esses vórtices ocupam na coluna d'água e da sua estrutura
vertical. O objetivo principal é investigar o destino dos vórtices desprendidos da CNB que chegam
até as Pequenas Antilhas, quantificando quanto deles efetivamente adentram o Mar do Caribe e
diferenciando aqueles que entram daqueles que não entram. 

METODOLOGIA
Na presente análise foram utilizados resultados, a cada três dias, de 3 anos (2003 a 2005) de

uma simulação sinótica global sem assimilação e em alta resolução (1/12°) realizada com o modelo
HYCOM (BLECK, 2002). O domínio de análise abrangeu de 10°S a 16°N e de 75°W a 10°E. Os
resultados  permitiram  quantificar,  acompanhar  a  trajetória  e  investigar  a  estrutura  vertical  dos
vórtices de superfície e de subsuperfície. 

As trajetórias foram determinadas a partir da posição do núcleo do vórtice em cada instante
de tempo em campos instantâneos de velocidade e de anomalia  de altura da superfície  do mar
(SLA-sea  level  anomaly) juntamente  com  Okubo  Weiss  (YI  et  al.,  2014).  Os  vórtices  foram
delimitados  pelas  isótaca  de  0.2  m/s  e  tiveram  sua  trajetória  acompanhada  desde  a  sua
formação/desprendimento  até  sua  reabsorção  ou  desintegração.  Para  verificar  a  coerência  dos
resultados  do  modelo  quanto  a  formação  e  trajetória  dos  vórtices,  o  mesmo procedimento  foi
realizado com dados de SLA da AVISO- Archiving Validation and Interpretation of Satellite Data
in Oceanography (Ducet et al., 2000) para um período de 10 anos (jan/2003 a dez/2013). Durante a
migração dos  vórtices  a  sua estrutura vertical  de velocidades  foi acompanhada,  o  que permitiu
determinar sua passagem ou não pelo arco de ilhas,  suas características em profundidade e seu
comportamento diante as Pequenas Antilhas. 

RESULTADOS
Neste trabalho os vórtices considerados como superficiais foram aqueles que apresentaram

sinal no campo de SLA, podendo ser rasos (de até 300 m de profundidade, Figura 1 painel A e B) ou
profundos (maiores a 1000 m). Neste último caso, há um acoplamento de vórtices de superfície com
vórtices  de  subsuperfície.  Foram  definidos  como  vórtices  de  subsuperfície  aqueles  que  não
apresentaram sinal no campo de SLA (Figura 1 painel C e D), podendo ser estes rasos (localizando-
se entre 100 e 500 m), intermediários (entre 400 e 1200 m) e profundos (entre 500 e 3000 m). No
total  foram  identificados  49  vórtices  ao  longo  dos  3  anos  de  simulação,  sendo  15  vórtices
superficiais e 34 de subsuperfície. As médias anuais de taxa de formação de vórtices na CNB foram
de 5 e 11,3 por ano para os vórtices de superfície e subsuperfície, respectivamente. Os vórtices de
superfície se formaram entre as longitudes 48°W – 50°, os de subsuperfície (rasos e intermediários)
entre 44°W – 45°W. Já para os de subsuperfície profundos não foi possível identificar o local de
origem. 

O acompanhamento  das  trajetórias  dos  vórtices  superficiais  evidenciou  dois  padrões  de
deslocamento, no primeiro os vórtices permaneceram próximo à região da retroflexão; no segundo
os vórtices migraram  para noroeste ao encontro das Pequenas Antilhas, neste último caso essa
trajetória durou em média de 60 a 90 dias. Ambos padrões foram observados tanto no resultados de
modelo quanto nos dados de altimetria. Dos 15 vórtices superficiais identificados, 7 permaneceram
na região da retroflexão e foram reabsorvidos pela mesma e 8 seguiram na direção noroeste. Desses
8 somente 4 (com profundidades de até 300 m) conseguiram adentrar efetivamente o Mar do Caribe
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através da Passagem de Sta. Lucia (aproximadamente em 13,5°N) e da Passagem de Martinique
(em torno de 14°N), o restante desses vórtices desintegraram-se entre as longitudes 58°W e 59°W,
próximos à barreira batimétrica causada pelas ilhas de Barbados e Tobagos (Figura 2).  

Quanto aos  vórtices  de subsuperfície  nenhum deles  conseguiram atravessar  as  Pequenas
Antilhas. Apenas 6 dos 34 encontrados, aproximaram-se do arco de ilhas e foram em sua totalidade
desintegrados entre 58°W – 60°W. Estes resultados são condizentes com os obtidos por Fratantoni e
Richardson  (2006),  que  através  de  derivadores  de  superfície  e  boias  de  subsuperfície  rasas  e
profundas concluem que as boias rasas (250 m) estão mais propensas a entrar no Mar do Caribe
através das Pequenas Antilhas do que boias  profundas (500 ou 900 m),  indicando assim que a
batimetria  local  inibe o transporte  dos vórtices intermediários e profundos.  Os autores sugerem
ainda que nas proximidades das ilhas de Tobago e Barbado, entre as profundidades de 250 a 550 m,
ocorre a separação dos vórtices de subsuperfície em uma porção mais rasa e outra mais profunda. A
parte  rasa  continuaria  se  propagando  para  noroeste,  enquanto  que  a  parte  mais  profunda
permaneceria nas proximidades de Tobago, interagindo com vórtices subsequentes ou acabariam
desintegrando-se totalmente.

A B

C
D

Figura 1: A – Campo de SLA (em cm) onde observa-se a assinatura de um vórtice de superfície; B- estrutura vertical
de velocidades do vórtice de superfície (em m/s) ilustrado no painel A;  C - Campo de SLA (em cm) correspondente a
um  vórtice  de  subsuperfície  (sem  assinatura  em  SLA)   e  D  –  estrutura  vertical  de  velocidades  do  vórtice  de
subsuperfície (em m/s). A linha preta indica a localização da seção meridional em 52°W, ilustrada nos painéis B e D.
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CONCLUSÕES
Neste  estudo foi  possível  verificar  que a  estrutura  vertical  dos  vórtices  mostrou-se uma

limitante à passagem dos mesmos pelo Arco das Antilhas. Os 4 vórtices que adentram a região do
Mar do Caribe apresentaram profundidades de até 300 m. Dois desses vórtices foram identificados
no ano de 2003 e os outros dois no ano de 2004. Todos os vórtices com profundidades superiores a
300 m,  independentemente  de  sua  origem,  não adentraram o  Mar  do  Caribe.  Os  mesmos  não
conseguiram ultrapassar a barreira batimétrica entre as ilhas de Tobago e Barbados, desintegrando-
se antes mesmo de alcançar as Pequenas Antilhas. Os presentes resultados sugerem que apenas os
vórtice  que  são  formados  em  superfície,  com  estrutura  vertical  rasa  e  que  mantêm  estas
características inalteradas durante toda a sua trajetória conseguem alcançar as Pequenas Antilhas e
interagir com o arco de ilhas, penetrando o Mar do Caribe através dos canais. 
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Figura 2: Trajetórias dos vórtices superficiais ao longo dos três anos de simulação (2003-2005). As 
cores representam a batimetria local em metros.


