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RESUMO

Neste  trabalho  apresentam-se  resultados  preliminares  das  iniciativas  observacionais  do
INCT-PRO-OCEANO  na  margem  continental  do  Rio  de  Janeiro.  Foram  lançados  fundeios
oceanográficos na região oceânica próxima a Cabo Frio, equipados com perfiladores acústicos de
correntes,  cadeia  de  termistores  e  armadilha  de  material  particulado.  As  medições  do  fundeio
lançado próximo à isóbata de 200 m revelaram uma influência marcante da mesoescala da Corrente
do  Brasil  na  estrutura  do  campo  de  massa,  correntes  e  material  particulado  na  plataforma
continental  externa  da  região.  Ao  longo  de  8  meses  de  medições,  três  eventos  mostraram um
aquecimento  de  toda  coluna  d'água  associados  à  advecção  de  águas  oceânicas  para  dentro  da
plataforma continental devido à formação de vórtices ciclônicos ao largo da quebra da plataforma.
Os eventos foram precedidos por inversões do campo de correntes. Variabilidade de períodos entre
5 e 10 dias foram observadas ao longo da coluna d'água, com forte relação com a variabilidade do
campo de vento regional. O registro revelou ainda oscilações dos campos de massa e correntes
associadas à geração de maré interna, com uma notável modulação semidiurna.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho apresentam-se os primeiros resultados de medições diretas realizadas dentro

do escopo do Eixo Temático  de  hidrodinâmica  do  talude  e  plataforma continental  do  Instituto
Nacional de Ciências do Mar de Estudos dos Processos Oceanográficos Integrados da Plataforma ao
Talude  (INCT-PRO-OCEANO).  A missão  do  Instituto  é  contribuir  para  a  compreensão  dos
processos  oceanográficos  da  margem  continental  brasileira,  de  forma  integrada,  em  diferentes
escalas espaciais  e  temporais,  além  da  formação  de  recursos  humanos  e  transferência  de
conhecimento para a sociedade visando a formulação de políticas públicas para a preservação e uso
sustentável dos recursos naturais dessas regiões oceânicas.

A região de estudo do INCT-PRO-OCEANO estende-se desde a Baía de Ilha Grande (RJ) ao
delta do Rio Doce (ES), tendo como um dos seus principais focos o entendimento dos processos
oceanográficos  na  margem  continental  próxima  a  Cabo  Frio  (RJ).  Marcada  por  uma  brusca
mudança na orientação na linha de costa e uma plataforma continental estreita, a área apresenta
fenômenos oceanográficos  notáveis e  complexos como a ressurgência costeira e a formação de
meandros  e  vórtices  da  Corrente  do  Brasil  (CB).  Especula-se  que  a  variabilidade  temporal  da
ressurgência, enquanto primariamente regida por variações atmosféricas, possa estar relacionada à
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mesoescala da CB (CAMPOS et al., 2000). Outros processos, como a formação de ondas internas
na frequência de maré e a passagem de ondas confinadas costeiras, podem afetar a hidrodinâmica da
plataforma continental da região e interagir com a ressurgência de maneira ainda incerta. 

Para a investigação dos processos oceânicos em diferentes escalas temporais e espaciais que
ocorrem na região, o INCT-PRO-OCEANO lançou em 2014 e 2015 dois fundeios oceanográficos
na margem continental  contígua à Cabo Frio,  próximos às isóbatas de 200 m e 1300 m. Neste
trabalho apresentam-se resultados preliminares medidos pelo fundeio raso, que permaneceu na água
por cerca de 8 meses, entre o final do outono e a primavera de 2014. Os dados revelaram o papel do
meandramento  da  CB,  e  eventual  formação  do  vórtice  de  Cabo  Frio,  na  advecção  de  águas
oceânicas para dentro da plataforma continental, alterando consideravelmente a estrutura do campo
de massa e velocidades, além da influência do vento e marés na variabilidade de menor período na
região.

METODOLOGIA
O fundeio oceanográfico foi lançado próximo à isóbata de 200 metros de profundidade, na

quebra da plataforma continental de Cabo Frio, permanecendo na água entre 3 de maio e 16 de
dezembro de 2014. A linha de fundeio era composta por uma boia de subsuperfície a 30 metros de
profundidade, uma cadeia de 11 termistores a cada 20 metros aproximadamente ao longo da linha,
uma armadilha de material  particulado a 150 metros da superfície,  um perfilador acústico a 15
metros do fundo perfilando a coluna d'água entre 180 m e a superfície, e um perfilador de correntes
de alta resolução espacial medindo a camada limite de fundo. 

Séries  temporais  de  temperatura  e  velocidade  de  correntes  em  diferentes  níveis  foram
analisadas e foram retirados os dados espúrios. Séries de alta e baixa frequência dos dados foram
geradas  a  partir  da  filtragem  dos  dados  brutos,  separando  fenômenos  com  períodos  sub  e
suprainerciais (período de corte de 3 dias). 

Em conjunto à análise dos dados do fundeio, dados de temperatura da superfície do mar,
anomalia da altura da superfície do mar, clorofila-a e dados de reanálise atmosférica permitiram
uma avaliação espacial dos processos oceânicos e atmosféricos que ocorreram durante o período
que fundeio permaneceu na água. Foram analisados os dados diários em alta resolução espacial (~ 6
km) de temperatura da superfície do mar do OSTIA (DONLON et al., 2011),  campos diários em
um  grid de 1/12° de anomalia da altura da superfície do mar da base ATOBA da rede REMO
(www.rederemo.org), mapas de composições de 8 dias de clorofila-a do sensor MODIS à bordo do
satélite  Aqua (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov)  e  campos  atmosféricos  a  cada  6  horas  do  CFSR
(SAHA et al., 2010).   

RESULTADOS
Lançada durante o outono austral, os dados da cadeia de termistores acoplada à linha de

fundeio evidenciam parte do ciclo sazonal da coluna d'água associada a diferentes processos de
menor  período  durante  todo  o  registro.  Em três  momentos  –  nos  meses  de  agosto,  outubro  e
novembro  de  2014  –  há  um  aquecimento  considerável  das  águas  na  quebra  da  plataforma,
provocando anomalias superiores a 4°C com um claro sinal em toda a coluna d'água (Figura 1).
Esses  eventos  estão  associados  ao  meandramento  da  CB  ao  largo  da  quebra  da  plataforma
continental. Os mapas de temperatura da superfície do mar e anomalia da altura da superfície do
mar  revelaram que  nos  três  eventos  o  crescimento  do  meandro  da  CB levou  águas  oceânicas
quentes da borda norte do ciclone de Cabo Frio para dentro da plataforma continental, aumentando
a temperatura até próximo à costa. Os eventos foram acompanhados por uma inversão do campo de
correntes na região. Enquanto ausente a influência do meandramento da CB na área do fundeio, as
correntes apresentaram uma direção principal para oeste, coerente praticamente em toda a coluna
d'água. Durante os três eventos, o aquecimento das águas na quebra da plataforma foi precedido por
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uma inversão das correntes para leste em toda a coluna d'água, marcando a circulação da borda
norte  do  ciclone.  Os  dados  da  armadilha  de  material  particulado  indicam  uma  mudança  na
composição  e  magnitude  da  neve  marinha  durante  os  eventos,  apontando  para  uma  influência
oceânica no material particulado sobre a plataforma. Após a inversão, as correntes para oeste se
reestabeleceram e o aquecimento perdurou por até 20 dias, no caso do evento de agosto de 2014. 

Figura 1 – Evolução temporal ao longo das profundidades do registro da cadeia de termistores
acoplada à linha de fundeio. As linhas pretas marcam as isotermas de 22°C, 18°C e 14°C. 

Em  escalas  temporais  próximas  a  10  dias,  a  variabilidade  de  temperatura  e  correntes
medidas  na  região  mostra  uma  forte  relação  com  o  vento.  Embora  próximas  da  quebra  da
plataforma  e  fora  do  período  típico  de  ressurgência  na  região  –  entre  primavera  e  verão
(VALENTIN et al., 1987; CASTELÃO & BARTH, 2006) – oscilações entre 5 e 10 dias nas séries
de temperatura mais profundas têm uma alta coerência com o vento (Figura 2). Há um decaimento
da coerência entre o vento e a temperatura nas porções mais rasas da coluna d'água,  embora a
variabilidade das correntes  apresente uma alta coerência com o vento em toda a coluna d'água, com
oscilações de até 0,2 m/s. 

                                          
Figura  2  –  Coerência  espectral  entre  a  série  de  temperatura  a  175  m  de  profundidade  e  as
componentes u (linha cheia) e v (linha tracejada) do vento. 
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Enquanto  variabilidade  em  escala  de  dias  represente  parte  importante  da  variância  dos
campos de massa e correntes na região, as séries revelam oscilações suprainerciais de modulação
semidiurna em praticamente todo o registro. As isotermas de 14°C, 18°C e 22°C - destacadas na
Figura 1 - apresentam uma variabilidade de alta frequência associada a formação de ondas internas
na frequência de maré. Análises harmônicas das séries de temperatura e correntes em diferentes
níveis revelaram uma dominância da componente M2 da maré astronômica, com uma intensificação
da amplitude associada à maré interna próxima a 115 metros de profundidade, região da coluna
d'água com maiores valores médios ao longo do registro da frequência de Brunt-Vaisala. 

CONCLUSÕES

Os dados medidos pelo fundeio oceanográfico próximo à quebra da plataforma continental
na região de Cabo Frio (RJ)  mostraram a interação de diferentes  processos  oceanográficos em
diferentes  escalas  temporais  e  espaciais,  que  condicionam e  modulam a  circulação na  área  do
fundeio e influenciam a plataforma continental. A formação de meandramentos da CB e vórtices
ciclônicos na região oceânica adjacente levou, em três eventos ao longo de aproximadamente 8
meses,  águas  quentes  que  penetraram  a  plataforma  continental.  Estes  eventos  modificaram  a
circulação local,  levando a uma inversão  das  correntes  e  aquecimento  em praticamente  toda  a
coluna d'água, com duração de até 20 dias. Oscilações de períodos entre 5 a 10 dias apresentaram
coerência com o vento na região. Embora a coerência do vento com a temperatura seja mais forte
nas  séries  temporais  mais  profundas,  a  variabilidade  no  campo  de  correntes  está  altamente
correlacionada com o vento em toda a coluna d'água.  Em escalas suprainerciais,  os campos de
massa e correntes apresentam variações predominantemente semidiurnas associadas à formação de
ondas  internas  na  frequência  de  maré,  com  uma  dominância  da  componente  M2 da  maré
astronômica.
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