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RESUMO

Seções verticais de temperatura, com alta densidade de amostragem, ao largo da região do
Cabo de São Tomé, foram utilizadas para analisar  a estrutura vertical de vórtices de São Tomé.
Foram amostrados 7 vórtices entre 2006 a 2013. Os vórtices analisados mostraram fortes gradientes
horizontais de temperatura até pelo menos 800m de profundidade, alterando tanto a estrutura dos
campos de massa e as velocidades geostróficas associadas.  O cálculo de energias mostrou valores
de energia potencial disponível que variam de 0,9 a 2 PJ e de energia cinética de 0,06 a 1 PJ. Não
foi observada relação entre as diferenças das características das estruturas verticais analisadas e os
padrões  de  deslocamentos  das  feições  vorticais  identificadas  em  superfície  por  sensoriamento
remoto.
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INTRODUÇÃO 

A formação de vórtices  na região ao largo do Cabo de São Tomé, devido ao recorrente
meandramento  da  Corrente  do  Brasil  (CB),  é  particularmente  intenso.  Estes  vórtices  podem
permanecer durante todo seu desenvolvimento próximo  região de formação e se comportar como
quase-estacionários e serem reabsorvidos pela corrente ou eventualmente  destacar-se,  podendo se
deslocar  por grandes  distâncias (MILL et  al.,  2015).  Observações  de campos de sensoriamento
remoto e dados in situ indicam que esses vórtices são particularmente intensos quando comparados
a médias globais (CHELTON et al., 2011) de anomalias de elevação da superfície do mar no centro
das  estruturas,  além de  apresentarem energias  cinética  e  potencial  maiores  que  outros  vórtices
típicos da região (MILL et al., 2015). 

Entre 2006 e 2013, seções de XBT (expendable bathythermograph) realizadas no escopo do
projeto MOVAR  - Monitoramento da Variabilidade do Transporte de Calor entre o Rio de Janeiro-
RJ e a Ilha da Trindade-ES (MATA et al., 2011) – cruzaram 7 vórtices de São Tomé e amostraram a
estrutura do campo de massa no interior das feições de mesoescala. Neste trabalho realizou-se uma
análise da estrutura vertical dos vórtices do Cabo de São Tomé em termos de campos de massa,
velocidades e energia, fundamental para um maior entendimento tanto da dinâmica da região de
formação quanto do impacto em regiões remotas influenciadas pelo deslocamento desses vórtices. 

METODOLOGIA

Para a caracterização da estrutura vertical dos vórtices de São Tomé foram utilizadas seções,
com alta densidade de amostragem de XBTs, que abrangem desde a região ao largo do Cabo de São
Tomé  até  a  Ilha  de  Trindade,  disponibilizados  publicamente  pelo  programa  conjunto  NOAA-
MOVAR  (http://www.aoml.noaa.gov/phod/hdenxbt/index.php).  São  disponibilizados  perfis  de
salinidade calculados a partir dos dados de XBT. Destas seções, identificaram-se 7  que amostram
vórtices  do Cabo de  São Tomé (Figura 1).  A formação e  acompanhamento  dos  vórtices  foram
realizadas a partir de campos diários de sensoriamento remoto, seguindo a metodologia  apresentada
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por Mill et al. (2015).
Para o cálculo da velocidade geostrófica, adotou-se como profundidade de referência aquela

na qual o campo térmico aparecia inalterado pelo vórtice ou a máxima profundidade amostrada, em
caso de vórtices cuja profundidade superou a de amostragem. A partir das seções de velocidade
geostrófica  e  do  campo  de  massa,  calculou-se  a  Energia  Cinética  (EC)  e  a  Energia  Potencial
Disponível (EPD) no interior dos vórtices para cada uma das 7 seções. Adotou-se a isopicnal de
1026,6 kg/m³ como referência na integração vertical para o cálculo de EC e EPD, como em Schmid
et al., (1995). Para minimizar a influência da CB e isolar as perturbações induzidas pelos vórtices,
considerou-se  somente  o  lado  oeste  dos  vórtices,  que  em  ciclones  da  região  corresponde  a
velocidades meridionais positivas. O raio foi definido pela isolinha de 0.1m/s de velocidade. .

Figura 1:  Seções de XBTs (Expendable Bathythermograph) AX97 em alta densidade realizadas pelo MOVAR em:
Fevereiro  de  2006  (preto),  Dezembro  de  2006  (vermelho),  Maio  de  2011  (azul),  Novembro  de  2011  (magenta),
Fevereiro de 2012 (verde), Outubro de 2012 (amarelo) e Abril de 2013 (branco).

RESULTADOS

Dos 7 vórtices amostrados pelas seções de XBTs, quatro deles tiveram um comportamento
quase-estácionário, permanenecendo dentro da região de formação até que fossem reabsorvidos pela
corrente (seções de fevereiro de 2006, dezembro de 2006, novembro de 2011 e fevereiro de 2012 da
Figura 1). Os outros 3 vórtices se destacaram como anéis, afastando-se da região de formação. Dois
migraram em direção ao norte até o Embaiamento de Tubarão (seções de maio de 2011 e abril de
2013 da Figura 1),  e um em direção ao sul até aproximadamente 24.5°S de latitude (seção de
outubro de 2012 da Figura 1). 

As seções  de temperatura exibiram perturbações do campo de massa típicas  de vórtices
ciclônicos. Com exceção do vórtice amostrado em maio de 2011, percebe-se em superfície um sinal
de águas mais frias na região central do vórtice. Abaixo da camada de mistura, nota-se uma forte
inclinação das isotermas provocado pelo soerguimento de águas mais frias do fundo. Esse sinal
mantém-se até a profundidade máxima de observação (aproximadamente 800m) em todas as seções.
Os maiores gradientes de temperatura foram observados aproximadamente entre 100 e 270 metros
de profundidade. O vórtice que provoca maiores mudanças no campo de massa foi observado em
outubro de 2012, com um gradiente horizontal térmico superior a 9ºC, próximo a profundidade de



160m (Figura 2). Já o vórtice com menores mudanças foi observado em dezembro de 2006, com um
gradiente de temperatura máximo de 1,2ºC em torno de 100m de profundidade. 

Figura 2: seção de XBT AX97 realizada em outubro de 2012 (seção amarela Figura 1). O painel esquerdo mostra a
temperatura em °C ao longo da seção (intervalo de contorno de 1°C) e o painel direito as velocidades geostróficas
calculadas para um nível de referência de 800 m. Velocidades positivas indicam o norte. Contornos a cada 0,1 m/s.

As seções de velocidades geostróficas calculadas mostraram uma forte assimetria em 5 dos 7
vórtices observados, apresentando sempre o ramo leste (com velocidade meridionais negativa) mais
intenso e profundo que o ramo oeste. A velocidade máxima em superfície variou entre 0,3 m/s
(vórtice dezembro de 2006) a 1,2 m/s (vórtice novembro de 2011) (Tabela 1). A Figura 2 ilustra o
campo térmico e de velocidades geostróficas calculadas para o vórtice amostrado em outubro de
2012 que apresenta uma estrutura aproximadamente simétrica.

 Os  valores  de  energia  potencial  disponível  calculados  foram sempre  de  mesma  ordem,
variando entre 0,9 PJ e 2 PJ (vórtices de novembro de 2011 e dezembro de 2006, respectivamente)
enquanto que, a energia cinética apresentou diferenças de até duas ordens de grandeza variando de
0,06 PJ a 1 PJ (vórtices de fevereiro de 2006 e novembro de 2011, respectivamente) (Tabela  1).
Embora os 7 vórtices apresentem diferenças nas energias cinética e potencial associadas a cada um,
os  resultados  indicam  que  os  vórtices  do  Cabo  de  São  Tomé  podem  ser  até  10  vezes  mais
energéticos que o vórtice de Vitória, descrito por Schmid et al., (1995). 

Tabela 1: Energias potencial disponível e energia cinética calculadas a partir da velocidade geostrófica obtidas pelas
seções AX97 de alta densidades de XBTs. (1 PJ = 1015 J)



CONCLUSÕES

Foi analisada a estrutura vertical em termos de massa, velocidade e energia de 7 vórtices de
São  Tomé,  a  partir  de  seções  de  XBT.  Os  vórtices  apresentaram  fortes  gradientes  térmicos
horizontais (o campo de massa apresentou-se perturbado até pelo menos 800 m de profundidade). O
comportamento  observado  permite  inferir  que  vórtices  originados  pelo  meandramento  da  CB
estariam  influenciando  no  padrão  de  circulação  da  porção  superior  da  Corrente  de  Contorno
Intermediária, que flui subjacente a CB. Na maioria das seções foi possível observar uma clara
assinatura térmica em superfície. Isto é favorecido pelo fato das mesmas terem sido amostradas
próximo a região de formação dos vórtices. Ao longo da vida do vórtice os fluxos de calor tendem a
diminuir  os  gradientes superficiais  de temperatura,  impossibilitando a identificação do sinal  do
vórtice em profundidades superficiais, como ocorrido no vórtice de maio de 2011. 

A estrutura vertical de velocidade geostrófica mostrou que altas velocidades superficiais na
região podem ser atribuídas a presença de vórtices, como nos casos dos vórtices de dezembro de
2006, abril  de 2013 e novembro de 2011 (não mostrados aqui).  Uma forte  assimetria pode ser
notada  em  alguns  vórtices,  com  ramo  leste  do  vórtice  intensificado  (velocidades  meridionais
negativas)  e  alcançando  maiores  profundidades.  A hipótese,  assim  como  no  vórtice  de  Vitória
observado por Schmid et al. (1995), é que esta assimetria é causada pela presença do escoamento da
CB, por isso para os cálculos de energia foi considerado somente o lado oeste dos vórtices.

Em  termos  de  energia,  notou-se  uma  forte  variação  entre  os  vórtices  observadas
principalmente na energia cinética.  No entanto,  os 7 vórtices mostraram-se mais energéticos  se
comparados ao Vórtice de Vitória observado por Schmid at al. (1995). Essas diferenças podem estar
associadas às diferentes amostragens, uma vez que elas podem ter sido feitas em diferentes estágios
de formação do vórtice,  além de cruzar o vórtice em locais diferentes,  podendo assim capturar
algumas vezes o centro do vórtice e, em outras ocasiões, amostrá-los marginalmente. Por fim, a
análise conjunta entre a estrutura vertical dos vórtices e as características superficiais acompanhadas
por  sensoriamento  remoto  não  permitem  evidenciar  diferenças  significativas  entre  eles.  O
entendimento dos processos que atuam na definição do desprendimento ou não dos vórtices do
Cabo de São Tomé e posterior migração dos anéis permanecem ainda em aberto.
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