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RESUMO 
 

Dados da Bóia do Projeto PIRATA localizada em 19°S 34°O foram utilizados para 

monitorar a evolução sazonal da camada de mistura (CM) de outubro de 2011 a novembro de 

2012. Os resultados mostraram que a CM aprofundou lentamente de fevereiro a julho, 

atingindo máxima profundidade de 160 m em outubro. A diminuição da profundidade da CM 

por outro lado ocorreu de forma mais rápida variando em cerca de 120 m de outubro a 

fevereiro.A CM respondeu a um estímulo dos fluxos de calor, principalmente correlacionada 

ao calor de onda curta. A tensão de cisalhamento do vento, por sua vez, indicou uma fraca 

correlação geral, mas uma boa correlação (0,46; α= 0,05) no período de inverno e início de 

primavera, contribuindo para uma continuidade no aprofundamento da CM nesse período. Ao 

analisar as frequências de CM e de temperatura, pôde-se observar uma contribuição da maré 

semidiurna no processo de mistura, devido ao maior pico de frequência encontrado em 12 h. 

 

Palavras chave: Fluxo de calor, Tensão de cisalhamento do vento, Maré semidiurna. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 A camada de mistura (CM) é uma camada instável e turbulenta que compõe a estrutura 

vertical do oceano superior a qual apresenta propriedades físico-químicas, como temperatura, 

salinidade e densidade, quase homogêneas (e.g. Kara et al., 2000).A profundidade da CM é 

determinada através do balanço entre os fatores que geram turbulência e os que contribuem 

para estratificação. A profundidade da CM pode apresentar variações diurnas (Brainerd e 

Gregg, 1995), sazonais, à interanuais (Kara et al., 2000) podendo variar em espessura de 

alguns metros, quando o oceano ganha calor da atmosfera (primavera/verão), até algumas 

centenas de metros quando perde calor (outono/inverno - Monterrey e Levitus, 1997).  

A maioria do aquecimento solar na Terra passa através da Camada de Mistura, dessa 

forma a CM age como um pêndulo em matéria relacionada ao clima em escalas semanais e 

sazonais. As trocas de calor entre o oceano e atmosfera e a tensão de cisalhamento do vento 

(𝜏) são fatores que condicionam a CM pelo topo. Por outro lado, o cisalhamento vertical 

causado por processos como o bombeamento de Ekman e ondas internas podem alterar a CM 

pela sua base.  

Na região adjacente ao estado do Espírito Santo, estudos prévios envolvendo a 

variabilidade da CM enfocaram no papel da tensão de cisalhamento do vento (e.g. Lima e 

Lentini, 2009), não considerando a influência de fluxos líquidos de calor e nem a possível 

interação entre os fluxos e a tensão de cisalhamento do vento.  
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OBJETIVOS 
 

 Identificar a variabilidade temporal da profundidade da CM na boia do Projeto 

PIRATA localizada em 19°S 34°O, bem como identificar os principais mecanismos 

responsáveis por essa variabilidade. 

 

METODOLOGIA 
 

 Do banco de dados da Boia do Projeto Prediction and Research Moored Array in the 

Atlantic (PIRATA) localizada em 19°S 34°O (Figura 1) foram extraídos dados do período 

entre outubro de 2011 e novembro de 2012 de salinidade e temperatura com resolução 

temporal de 1 h e 10 min, respectivamente. Também foram extraídos dados das componentes 

zonais e meridionais do vento e do fluxo líquido de calor de onda curta e de onda 

longa(resolução temporal de 10 min). Os dados de calor sensível e calor latente foram obtidos 

do modelo de bulk formulas modificado por Fairall et al. (1996). O fluxo líquido total de 

calor (𝑄) foi calculado com base na somatória dos fluxos de calor sensível (𝑄𝑠), latente (𝑄𝑙), 

de onda curta (𝑄𝑖) e líquido de onda longa (𝑄𝑒). 

 
Figura 1 – Localização da Boia do Projeto Pirata 19°S 34°O em vermelho. 

 

Os dados de intensidade do vento foram utilizados no cálculo de𝜏 = 𝜌𝑐𝑑𝑣 𝑣 , o qual 𝜌 é 

a massa específica do ar  1,2 kg m
-3

, 𝑐𝑑  o coeficiente de arrasto (1,5x 10
-3 

) e 𝑣 a intensidade 

do vento. O resultado foi correlacionado às variações pontuais da profundidade da CM através 

do coeficiente de correlação linear de Pearson. A profundidade da camada de mistura foi 

calculada segundo a equação proposta por Kara et al., (2000): ∆𝜎𝑡 =  𝜎𝑡 𝑇 + ∆𝑇, 𝑆, 𝑃 −
𝜎𝑡 ∆𝑇, 𝑆, 𝑃 ,  onde 𝜎𝑡  é a massa específica da água em função de  𝑇 (temperatura), 𝑆 

(salinidade) à pressão de referência (10dbar), P é a pressão reduzida a pressão de superfície e 

∆𝑇 é a variação de 0,8°C. Foram realizados cálculos de transformada rápida de Fourier (FFT) 

para os dados de temperatura e CM, verificando a frequência de máxima energia. 

  

RESULTADOS 

 

Variação em escala sazonal 

 A profundidade da CM no período analisado apresentou uma variação sazonal que 

pode ser dividida em três etapas: a primeira etapa representou o aprofundamento lento e 

gradual da CM do fim de fevereiro à julho quando atingiu a profundidade de 112 m (linha 

azul – Figura 2). A segunda etapa refletiu uma redução abrupta da profundidade da CM que 

ocorreu entre outubro e fevereiro, com variação de cerca de 120 m. Essas duas etapas são 

separadas por um período aqui denominado de transição, que se estendeu do final do inverno 

(final de julho) a meados da primavera (outubro), caracterizado por uma alta variabilidade no 

fluxo líquido de calor na interface oceano-atmosfera (𝑄) (Figura 2a). 
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A primeira etapa apresentou uma correlação negativa (r=-0,54, 𝛼 = 0,05) entre a 

profundidade da CM e o 𝑄 (Figura 2a), sendo a redução de 𝑄𝑖  o fator mais importante na fase 

inicial do aprofundamento da CM (outono – r=-0,77, 𝛼 = 0,05) (Figura 3a). Por outro lado, 

neste mesmo período foi observada uma correlação negativa (r≅-0,4, 𝛼 = 0,05) entre |𝜏| e a 

CM (Figura 3b) (i. e. ventos fracos associados a CM profundas). O resultado acima indica que 

o vento não foi um fator que determinou o aprofundamento da CM nessa etapa.  

Na etapa de transição houve uma perda de correlação (r≅-0,2, 𝛼 = 0,05) entre o 𝑄 e a 

profundidade da CM (Figura 2a) devido à tendência de aumento do fluxo de calor de onda 

curta, enquanto a CM continuou a se aprofundar até outubro quando atingiu o máximo de 160 

m. Nesse período ocorreu uma intensificação de|𝜏| (linhas pontilhadas na Figura 3b), 

principalmente da sua componente meridional o que resultou em uma correlação positiva com 

a CM (r=0,46, 𝛼 = 0,05). Esse resultado sugere que essa intensificação é importante para o 

contínuo aprofundamento da CM até outubro.  

Na segunda etapa, que coincide com o verão, a abrupta diminuição da CM é o resultado 

conjunto do ganho de calor do oceano que iniciou a partir de setembro e a diminuição na 

intensidade do |𝜏|, ambos processos que resultaram em uma rápida estratificação do oceano. 

 
Figura 2–Médias diárias de (a) variação da CM (azul) e do fluxo líquido de calor na interface𝑄 (verde). 

(b)Variação temporal da CM (azul) e |𝜏| (verde). 

 

Figura 3 – (a) Variação mensal da CM (azul), de 𝑄𝑖  (ciano),𝑄𝑙  (vermelho) e𝑄𝑠 (verde).  (b) Variação mensal da 

CM, |𝜏|(verde), | 𝜏𝑦 |(vermelho) e | 𝜏𝑥 |(ciano). 

 

Variação em escala subinercial 

A análise espectral da profundidade da CM indicou um pico de energia na frequência de 

2.333x10
-5

 Hz (ou 12 h) (Figura 4a). Esse sinal também foi observado quando a temperatura 

foi analisada separadamente em várias profundidades da coluna d’água, apresentando maior 

energia na camada que se estende da profundidade de 40 m a 500 m (Figura 4b). Nas 

profundidades menores do que 40 m esse sinal ficou mais fraco. 

Esse pico de energia pode estar relacionado à transferência de energia da maré 

barotrópica semidiurna em maré interna. Forte atividade de ondas internas são responsáveis 

por oscilações na temperatura da água o que induz um aprofundamento da CM (e.g., Van 

Gastel et al., 2009). O efeito dessa indução pode ser observado em séries temporais de 

a 

a 

 
b 

b 
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temperatura na forma de oscilações com período dominante próximo e menores que o período 

de maré semidiurna (Toffoli et al., 2012). Com os dados disponíveis não foi possível 

determinar a região de geração dessa onda interna ou para onde ela está irradiando. Contudo, 

maré interna é formada em regiões de forte gradiente topográfico (e.g. Egbert e Ray, 2001), o 

que pode sugerir como provável região de formação a Cadeia Vitória-Trindade ou Banco de 

Abrolhos. As análises de frequência da profundidade da CM e de temperatura sugerem que a 

maré interna foi o principal fator contribuinte para a variabilidade da CM em escala 

subinercial na região da boia do Projeto PIRATA. 

 
Figura 4 – Periodograma de (a) oscilação da profundidade da CM e (b) da Temperatura a 10 m (vermelho), 40 m 

(azul), 500 m (verde). 

 

CONCLUSÕES 
 

 Sazonalmente, as variações da profundidade da CM são determinadas por variações no 

fluxo de calor de onda curta, principalmente do final do verão ao início do inverno. Durante o 

final do inverno e o início da primavera, a turbulência causada pela transferência vertical de 

momentum passa a ser o fator mais importante para sustentar o aumento da CM.  

 Em escala subinercial, a variabilidade da CM apresenta um pico de energia associado 

a maré semidiurna, sugerindo a importância de ondas internas nas oscilações da temperatura 

da água do mar e induzindo variações na profundidade da CM. 
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