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RESUMO 
  

 Muitos estudos tem relatado a importância de vórtices ciclônicos no incremento de 

biomassa fitoplanctônica, devido ao potencial transporte vertical de nutrientes para a camada 

fótica intrínseco a essas feições. Na região oceânica ao largo do Espírito Santo, conhecida 

como Embaiamento de Tubarão, alguns autores descrevem a ocorrência do Vórtice de Vitória 

(Schmid et al., 1995), uma feição ciclônica cujos processos de formação, periodicidade e 

padrões de translação ainda não são bem definidos na literatura. Neste estudo, foram usadas 

imagens orbitais da cor do oceano para identificar a ocorrência de feições ciclônicas no 

Embaiamento de Tubarão através da observação de imagens nível 2 da concentração de 

clorofila-a. Os resultados mostraram que feições ciclônicas são recorrentes na região ao longo 

de todo o ano, mas majoritariamente observadas no outono e verão. Foi possível identificar a 

translação de vórtices ciclônicos conforme o efeito β topográfico; e em um evento observou-

se o deslocamento de um vórtice para nordeste (NE), ainda não relatado para a área de estudo. 

Também foram identificadas duas principais regiões de recorrência de vórtices ciclônicos.  
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INTRODUÇÃO 
 

 Os vórtices ciclônicos no oceano apresentam em seu núcleo um movimento vertical 

ascendente que permite às águas mais profundas e ricas em nutrientes alcançarem a camada 

superficial e opticamente ativa. Como consequência desse processo, tem-se observado que 

associado a feições ciclônicas há um incremento de biomassa fitoplanctônica identificada pelo 

aumento da concentração de clorofila-a na camada superficial do oceano (Oschlies e Garçon, 

1998; Schmid et al., 1995). Tendo em mente este efeito dos vórtices ciclônicos sobre a 

comunidade de produtores primários na superfície do oceano, neste trabalho foram utilizadas 

imagens de satélite da concentração de clorofila-a para identificar e descrever os vórtices 

ciclônicos recorrentes na região denominada Embaiamento de Tubarão. 

  O Embaiamento de Tubarão localiza-se ao largo da região sudeste do Brasil e é descrito 

como uma região de batimetria complexa, limitado ao norte pelo Banco de Abrolhos, a oeste 

pela plataforma continental e a leste (E) pela Cadeia Submarina Vitória-Trindade (Motoki  et 

al., 2012). A circulação superficial nessa região sudeste é dominada pelo fluxo para sul da 

Corrente do Brasil (CB) (Peterson e Stramma, 1991) que ao longo do seu escoamento 

desenvolve instabilidades e processos de mesoescala como vórtices que eventualmente se 

desprendem dessa corrente (e.g. Signorini, 1978; Garfield, 1990).  
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Figura 1: Área de estudo: Embaiamento de Tubarão em destaque no retângulo laranja. Os 

contornos batimétricos representam a linha de costa e as profundidades de 80, 1000 e 2000 m. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Relatar a ocorrência de vórtices ciclônicos identificados no Embaiamento de Tubarão. 

 

 

METODOLOGIA 
 

 Foram usadas imagens diárias do período de cinco anos (01 de janeiro de 2008 a 31 de 

dezembro de 2012, totalizando 1881 imagens) da concentração de clorofila-a nível 2 de 

processamento obtidas pelo sensor MODIS instalado no satélite AQUA. Essas imagens 

possuem resolução espacial de 1 km x 1 km e foram obtidas no Portal Oceancolor 

(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/). Em laboratório as imagens foram reajustadas à projeção de 

Mercator usando o software MATLAB R2013a.  

 Por meio de inspeção visual foi realizada a identificação de feições ciclônicas, bem 

como da localização de seu centro. Foram denominados vórtices ou feições ciclônicas todas 

aquelas que apresentaram um padrão de giro no sentido horário. Em seguida, foi realizada a 

medição da distância aproximada do centro de tais feições entre imagens subsequentes, 

permitindo estimar a velocidade média de translação das feições. Foram realizadas medições 

do diâmetro (d) das feições a partir do qual foram classificadas em pequenas (d < 55 km) e 

médias (d ≥ 55 km). 

 

 

RESULTADOS 

A cobertura de nuvens foi o principal fator limitante na observação de imagens da cor 

do oceano. Na Figura 2 - esquerda é apresentado o número de imagens por estação e ano no 

qual foram identificadas feições ciclônicas no campo da clorofila-a. O inverno foi o período 

com melhores condições de observação devido à baixa cobertura de nuvens e, no entanto, foi 

o período quando apareceram menos vórtices ciclônicos. O período de maior nebulosidade foi 

a primavera e o verão, sendo este último, assim como o outono, os períodos onde se observou 

o maior número de imagens com vórtices ciclônicos.  

Na sequência de imagens analisadas não se identificou um vórtice ciclônico 

permanente, mas sim a ocorrência de várias feições ciclônicas ao longo de todo o ano 

distribuídas por toda a região do Embaiamento de Tubarão. Notou-se que nem todas as 

feições tiveram a mesma origem, tamanho ou comportamento. Nesse sentido, é questionável a 
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denominação Vórtice de Vitória a qualquer feição ciclônica encontrada nessa região. 

 

    

Figura 2: Número de imagens com vórtices ciclônicos por estação de cada ano (esquerda) e 

ocorrência de vórtices por estação e ano conforme seu tamanho (direita).  

 

Foram identificadas duas principais regiões de maior recorrência de feições ciclônicas. 

A primeira delas encontra-se próximo a quebra da plataforma nas imediações de 21ºS (Figura 

3 - esquerda).  Ficou evidenciado nas imagens que essa é uma região de formação de feições 

ciclônicas, provavelmente a partir do desenvolvimento de instabilidades baroclínicas. Os 

vórtices ali formados apresentaram em sua maioria diâmetro pequeno e em algumas ocasiões 

destacavam-se como uma feição isolada. A segunda região foi a porção E e NE do 

Embaiamento de Tubarão, entre os Bancos Besnard e Vitória, onde os vórtices apresentaram 

tamanho médio e pequeno (Figura 3 - centro). Cabe destacar que apesar dessa segunda região 

ser caracterizada pela alta recorrência de feições ciclônicas, não foi possível determinar se a 

formação dessas feições ocorre de fato nessa região ou se esta alta recorrência se deve a 

translação das feições para essa área. 

De acordo com Liu, Tang e Chen (2014), em feições ciclônicas com diâmetros menores 

que 50 km as velocidades verticais não são suficientes para promover o aporte de nutrientes 

da subsuperfície para a camada fótica. No presente estudo, as maiores concentrações de 

clorofila-a foram observadas nos vórtices pequenos (d < 55 km). Isso se deve, provavelmente, 

a região de formação dessas feições pequenas. Na sua formação, haveria a advecção de águas 

da plataforma continental, que naturalmente apresentam maior densidade fitoplanctônica que 

a região oceânica, para dentro dessas feições e, consequentemente, para a região onde 

transladam (Figura 3 - esquerda). 

 

 
Figura 3: Exemplos dos vórtices encontrados indicados pelas setas: vórtice formado próximo 

à quebra de plataforma (esquerda); vórtice formado na porção E do Embaiamento de Tubarão 

(centro) e trajetória de três vórtices (direita). O triângulo indica a posição inicial e o quadrado, 

a posição final dos vórtices. Os contornos batimétricos representam a linha de costa e as 

profundidades de 80, 1000 e 2000 m. 

 

Na Figura 3 - direita destaca-se a translação de três vórtices que tiveram sua trajetória 

acompanhada nas imagens sequenciais. Dois destes vórtices (verde e azul) transladaram 

acompanhando o contorno batimétrico de acordo com o efeito β topográfico, onde o vórtice 

13/06/2009 07/09/2008 
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mantém sempre a esquerda do movimento a região de menor profundidade, para o hemisfério 

sul (Azevedo e Mata, 2010).  O terceiro vórtice (rosa) seguiu para fora do Embaiamento de 

Tubarão na direção NE. Na Tabela 1 são apresentadas as principais características desses três 

vórtices. 

Não foi possível identificar possíveis mecanismos envolvidos na translação do V3 para 

NE.  É possível que essa feição esteja sendo advectada devido a sua interação com feições 

anticiclônicas não identificadas nesse tipo de análise. Tendo em mente esse questionamento, 

objetiva-se a busca futura por outras fontes de dados que permitam elucidar essa questão. 

 

Tabela 1: Características dos vórtices representados na Figura 3 - direita. 

Símbolo Diâmetro Trajetória Período de Observação Velocidade Média 

    V1 45 km 300 km 08/05/2008 – 15/06/2008 8 km/d 

    V2 40 km 220 km 10/07/2009 – 30/07/2009 11 km/d 

    V3 50 km 380 km 04/06/2009 – 08/08/2009 6 km/d 

 
 

CONCLUSÕES 
 

 Os resultados obtidos mostraram que no Embaiamento de Tubarão foram identificadas 

diversas feições ciclônicas cuja maior recorrência se deu no verão e no outono, embora 

também tenham sido observadas na primavera e no inverno. Neste contexto, a região da 

quebra de plataforma no entorno de 21ºS destacou-se por ser extremamente dinâmica e de 

grande relevância para a formação de feições ciclônicas, especialmente aquelas de tamanho 

pequeno. Já a região E e NE do embaiamento apresentou grande recorrência de feições 

ciclônicas, embora não tenha sido identificada como área de formação de vórtices. 

 Esta análise permitiu concluir ainda que o campo de clorofila-a é uma boa alternativa 

para a identificação de feições ciclônicas, mas deve ser usado com cautela quando se trata da 

dimensão dessas feições. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AZEVEDO, J. L. L.; MATA, M. M. 2010. O mecanismo de Autopropulsão de Vórtices 

Oceânicos: Uma Revisão.  Revista Brasileira de Geofísica. 28: 331-347.  

GARFIELD, N. 1990. The Brazil Current at Subtropical Latitudes. Ph.D. Thesis, University 

of Rhode Island. 121 p.  

LIU, F.; TANG, S.; CHEN, C. 2014. Satellite observations of the small-scale cyclonic eddies 

in the western South China Sea. Biogeosciences Discussion. 11: 13515–13532.  

MOTOKI, A., MOTOKI, K. F. & MELO, D. P. 2012. Caracterização da morfologia 

submarina da Cadeia Vitória-Trindade e áreas adjacentes-es, com base na batimetria predita 

do topo versão 14.1. Revista Brasileira de Geomorfologia. 13 (2): 151-170.  

OSCHLIES, A. E GARÇON, V. 1998. Eddy-induced enhancement of primary production in a 

model of the North Atlantic Ocean. Nature. 394: 266-269. 

PETERSON, R. G. & STRAMMA, L. 1991. Upper-level circulation in the South Atlantic 

Ocean. Progress in Oceanography. 26 (1): 1-73.  

SCHMID, C.H.; SCHAFER, H.; PODESTA, G. E ZENK, W. 1995. The Vitoria Eddy and its 

relation to the Brazil Current. Journal of Physical Oceanography. 25(11): 2532-2546.  

SIGNORINI, S. R., 1978: On the circulation and the volume transport of the Brazil Current 

between the Cape of São Tomé and Guanabara Bay. Deep-Sea Research, 25 (5): 481–490. 


