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RESUMO 
 
     Esse estudo analisou a viabilidade da formação e do desenvolvimento do Cone/Coluna de 
Taylor sobre o topo dos montes submarinos Vitória, Jaseur, Davis e Dogaressa da Cadeia 
Vitória-Trindade (CVT) em escala sazonal. A partir dos campos termohalinos e 
hidrodinâmicos resultantes de uma simulação numérica datada para o ano de 2005 do modelo 
HYCOM com resolução de 1/24º e das características geomorfológicas de cada um dos 
montes foram estimados parâmetros e números adimensionais para compará-los com os 
valores teóricos que avaliam a viabilidade de formação dos Cones/Colunas de Taylor sobre 
seus topos. Os resultados mostraram que a estratificação observada no verão sobre o topo dos 
quatro montes favoreceu o desenvolvimento do Cone do Taylor. A Coluna de Taylor se 
desenvolveu no inverno e somente sobre o topo dos montes rasos, quando a estratificação 
vertical foi reduzida, promovendo a mistura vertical.  
 
Palavras chave: Estratificação, domo isopicnal. 
 
INTRODUÇÃO  
  
     A natureza abrupta dos montes submarinos pode causar desvios em fluxos oceânicos de 
larga escala gerando uma variabilidade espaço-temporal no campo de correntes. Muitas 
dessas características particulares incluem células de circulação fechadas ao redor dos montes 
(Freeland, 1994), domo de densidade superficial (Owens e Hogg, 1980), amplificação de 
movimentos de maré (Brink, 1995) e aumento da mistura vertical (Eriksen, 1998). 
     A mistura vertical sobre os montes submarinos associada ao desenvolvimento do 
Cone/Coluna de Taylor pode ser analisada através do cálculo de parâmetros e números 
adimensionais que, dependendo das características morfológicas dos montes e da 
estratificação da coluna d’água, favorece a disponibilidade de nutrientes do topo dos montes 
para a superfície.  
     Uma das mais importantes cadeias desses montes na costa brasileira é a Cadeia Vitória-
Trindade (CVT) (Figura 1). A CVT é uma sequência linear leste-oeste de montes submarinos 
cujo trecho em estudo encontra-se entre 20º-21ºS e 32º-38ºW, onde localizam-se o Banco de 
Vitória, Jaseur, Davis e Dogaressa, em que os parâmetros e números adimensionais foram 
estimados. Os Bancos de Vitória, Jaseur, Davis têm seus topos rasos (~ 60 m), planos e 
dominados por um leito de rodolitos, enquanto que o topo do Banco de Dogaressa está a uma 
profundidade média de ~ 150 m. 
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Figura 1: Área de estudo com a localização dos montes submarinos da CVT. 
 
OBJETIVO  
 
     O objetivo do estudo foi avaliar a viabilidade teórica de desenvolvimento do Cone e 
Coluna de Taylor sobre o topo dos quatro primeiros montes submarinos da CVT e analisar a 
estrutura termohalina da coluna d’água quando dos seus desenvolvimentos. 
  
METODOLOGIA  
 
     Resultados numéricos de uma simulação datada para o ano de 2005 com o modelo 
HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model) realizada pela COPPE/UFRJ foram usados nesta 
análise (Gabioux et al., 2013). Essa simulação possui resolução espacial de 1/24º sendo 
forçada em superfície por campos atmosféricos sinóticos (6 em 6 h) de Reanálise do NCEP. 
     Com os resultados do mês de janeiro e julho foram calculados o Número de Rossby (Ro - 
Equação 1), o Parâmetro de Bloqueio (BR - Equação 2), a Altura Fracional (δ - Equação 3), o 
Número de Burger (B - Equação 4) e a extensão vertical do Cone de Taylor (hc - Equação 5) 
sobre os Bancos de Vitória, Jaseur, Davis e Dogaressa. Para esses cálculos foi considerada a 
profundidade da coluna d'água em 4.000 m (H), Coriolis como f = 5 x 10-5 s-1 na latitude de 
20,5º S, g = 9.81 m.s-1, ρ = 1026 kg.m-3 e a isóbata de 200 m para a estimativa do 
comprimento do monte na camada superior do oceano. Os demais dados podem ser 
visualizados na Tabela 1, onde as dimensões topográficas (m) foram extraídas do Atlas 
GEBCO. A formação e desenvolvimento do domo isopicnal foi analisada através das 
isopicnais calculadas ao longo de perfis verticais da CVT (Figura 2).  
 
Tabela 1: Dados usados no cálculo dos parâmetros e números adimensionais sobre os montes 
submarinos da CVT. 

Dados 
Banco de 
Vitória 

Banco de 
Jaseur 

Banco de 
Davis 

Banco de 
Dogaressa 

Altura do monte - ho (km) 3.95 3.95 3.95 3.85 
Comprimento - L (km) 150 120 50 55 
Largura (km) 15 15 15 15 
Velocidade média - U (m.s-1) (janeiro) 0,78 0,71 0,26 0,05 
Velocidade média - U (m.s-1) (julho) 0,54 0,52 0,28 0,04 
      
     Em um oceano barotrópico homogêneo o domo formado pelas isopicnais sobre o monte 
submarino pode estender-se até a superfície, formando a Coluna de Taylor, já em um oceano 
estratificado o domo não atinge a superfície, gerando apenas o Cone de Taylor (Chapman e 
Haidvogel, 1992). 
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RESULTADOS 
 
     Os parâmetros e números adimensionais calculados (Tabela 2) mostraram o valor δ acima 
de 0,7, correspondendo aos montes submarinos rasos, enquanto que o valor de Ro indicou que 
em ambos os meses analisados houve a possibilidade de se desenvolver o Cone de Taylor (Ro 
< 0,15) para todos os montes estudados. A formação dessas feições sobre os montes 
submarinos é um processo temporário em função da intensidade do fluxo incidente, em que 
valores elevados podem gerar um Ro > 0,15, fazendo com que a estrutura de trapeamento seja 
arrastada à jusante do fluxo (Chapman e Haidvogel, 1992). 

 
Tabela 2: Números adimensionais e parâmetros calculados para os Bancos de Vitória, Jaseur, 
Davis e Dogaressa nos meses de janeiro e julho. 

Números 
Janeiro Julho 

Vitória Jaseur Davis Dogaressa Vitória Jaseur Davis Dogaressa 
δ 0,98 0,98 0,98 0,96 0,98 0,98 0,98 0,96 
Ro 0,10 0,09 0,03 0,06 0,07 0,07 0,03 0,05 
BR 1,91 1,74 0,65 0,13 1,33 1,28 0,69 0,10 
N 0,01 0,01 0,02 0,008 0,009 0,004 0,004 0,009 
B 92,16 900 1024 972 25,13 96,06 40,96 32,74 
hc 41,6 50 37,5 93,7 79,78 153,06 187,5 83,3 

 
     Os resultados encontrados do BR ≤ 4 mostraram que uma possível formação de giro 
anticiclônico pode ser observada sobre o topo dos montes submarinos de forma permanente 
(Roden, 1987). O número de Burger mostrou que em janeiro/julho os valores estiveram 
associados a um período de estratificação/desestratificação. Por fim, os resultados de hc 
mostraram que em janeiro a extensão do Cone de Taylor ficou entre 40-50 m nos Bancos de 
Vitória, Jaseur e Davis, ficando limitada à estratificação. O Banco de Dogaressa apresentou 
desenvolvimento vertical maior da estrutura (hc ~ 90 m) provavelmente relacionado com a 
profundidade maior do topo. No mês de julho o valor de hc foi maior em todos os pontos 
analisados, atingindo a superfície d’água nos Bancos de Vitória, Jaseur e Davis, enquanto que 
no Banco de Dogaressa o hc não foi capaz de atingir a superfície. 
     O empilhamento de água à montante e o posterior decaimento à jusante gerou a 
perturbação sobre o topo do monte com o deslocamento das isopicnais, como observado sobre 
o Banco de Jaseur no mês de janeiro (esquerda - Figura 2).   

 

                                                       
Figura 2: Perfil vertical de massa específica (kg.m-3) em janeiro (esquerda) e julho (direita) 
sobre o Banco de Jaseur. A isopicnal preta representa o limite superior da ACAS. 
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     No período de julho (direita - Figura 2) a desestratificação da coluna d’água diminui o 
efeito de elevação e decaimento das isopicnais e as mesmas atingiram a superfície, formando 
a Coluna de Taylor (Chapman e Haidvogel, 1992), feição resultante da mistura vertical sobre 
o monte. Nos montes submarinos analisados a elevação das isopicnais esteve associada com a 
incidência do fluxo diretamente no lado norte, a qual causa um empilhamento de água junto 
ao flanco, gerando uma força gradiente de pressão contrária ao sentido do fluxo, balanceada 
pela força de Coriolis. O resumo dos processos meteo-oceanográficos analisados atuantes 
sobre o topo dos montes submarinos pode ser observado na Figura 3.  

 

 
Figura 3: Esquema dos processos meteo-oceanográficos atuantes sobre os montes submarinos 
rasos (a) e profundos (b) em períodos de verão (esquerda) e inverno (direita) da CVT. O azul 
escuro ilustra a mistura superficial. 

 
CONCLUSÕES 
 
     Os resultados obtidos pela modelagem numérica confirmaram que os montes submarinos 
da CVT agem como propulsores da mistura vertical no oceano superficial, fortemente 
influenciados pela corrente incidente e por processos meteo-oceanográficos de mistura. Sobre 
o topo dos montes analisados foram observadas condições favoráveis ao desenvolvimento de 
um domo isopicnal (Cone de Taylor) em ambos os períodos sazonais, como observado nos 
perfis verticais de massa específica, promovendo a subida de água a partir dos flancos/topo do 
monte em direção à superfície, cuja extensão vertical é dependente da estratificação da coluna 
d'água e das características topográficas do monte. 
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