
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

 

 

 

 

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 

 

 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 

UNIVERSIDADE DE LISBOA

 FACULDADE DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 

Luísa 

Mestrado em Ciências Geofísicas

Especialização em Oceanografia

UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 

dos Açores

Luísa Andrade e Sousa Lamas

Mestrado em Ciências Geofísicas

Especialização em Oceanografia

UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 

dos Açores

 

 

Andrade e Sousa Lamas

 

 

 

Mestrado em Ciências Geofísicas

Especialização em Oceanografia

 

  

2009 

 
UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 

dos Açores 

Andrade e Sousa Lamas

Mestrado em Ciências Geofísicas

Especialização em Oceanografia

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 

Andrade e Sousa Lamas 

Mestrado em Ciências Geofísicas 

Especialização em Oceanografia 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA 

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

 

 

 

 

Estimativas de transporte na parte oriental da 

 

 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da 

Trabalho de Projecto orientado pelo Doutor Álvaro Peliz

UNIVERSIDADE DE LISBOA

 FACULDADE DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da 

Luísa Andrade e Sousa Lamas

Mestrado em Ciências Geofísicas

Especialização em Oceanografia

Trabalho de Projecto orientado pelo Doutor Álvaro Peliz

UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da 

dos Açores

Luísa Andrade e Sousa Lamas

Mestrado em Ciências Geofísicas

Especialização em Oceanografia

Trabalho de Projecto orientado pelo Doutor Álvaro Peliz

UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da 

dos Açores

 

 

Luísa Andrade e Sousa Lamas

 

 

 

Mestrado em Ciências Geofísicas

Especialização em Oceanografia

Trabalho de Projecto orientado pelo Doutor Álvaro Peliz

 

2009

 
UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da 

dos Açores 

Luísa Andrade e Sousa Lamas

Mestrado em Ciências Geofísicas

Especialização em Oceanografia

Trabalho de Projecto orientado pelo Doutor Álvaro Peliz

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da 

Luísa Andrade e Sousa Lamas 

Mestrado em Ciências Geofísicas 

Especialização em Oceanografia 

Trabalho de Projecto orientado pelo Doutor Álvaro Peliz

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente 

Trabalho de Projecto orientado pelo Doutor Álvaro Peliz 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA 

Corrente 



  

 

I 

 

Abstract 
Circulation patterns of the eastern part of the Azores Current are investigated through 

estimates of current velocities and volume transports using two sets of data: ARGO 
hydrographic data and also an absolute dynamic topography (ADT) product resulting from 
merging ARGO data with Altimetry data. Calculations of velocity fields are made considering 
the flow in geostrophic balance and estimates of transport along the Azores Current are 
presented. The circulation structures obtained are compared and related with the β - plume 
theory, which says that the Azores Current may be forced by the entrainment of Central 
Waters by the denser Mediterranean outflow, forming a cyclonic recirculation at the surface 
layer. For this reason, special emphasis is given to the area of the Gulf of Cadiz. The surface 
velocity fields obtained are compared with surface drifter buoys database (SVP), and 
transport and velocity results are compared with previous studies made in the study region. 
The three data sets (ARGO, ADT and SVP) show a structure similar to the β - plume, 
previously found by the models, in the Gulf of Cadiz. It is possible to observe the flow 
entering the Gulf of Cadiz, circulating cyclonically and returning in a northwestward 
direction, creating a cyclonic cell similar to that predicted by the β-plume theory. The 
estimates of transport made in this work are within the range of values obtained by previous 
studies in the region.   

 
Key-words: Geostrophic Calculus, Azores Current, β-plume, Absolute Dynamic 

topography, Transport   

Resumo 
São estudados os padrões de circulação da zona oriental da Corrente dos Açores através 

de estimativas de velocidades de corrente e de transporte utilizando dois tipos de volumes de 
dados: dados hidrográficos ARGO e dados resultantes da junção de dados ARGO com 
altimetria que resultam num produto de topografia dinâmica absoluta (ADT). São calculados 
campos de velocidade e o transporte ao longo da corrente dos Açores, considerando o 
escoamento em equilíbrio geostrófico. As estruturas de circulação obtidas são, então, 
comparadas e relacionadas com a teoria da pluma-β, que indica que a corrente dos Açores 
pode ter como forçamento a intrusão de Água Mediterrânea no Oceano Atlântico, e que essa 
troca de massa no Estreito de Gibraltar formaria uma recirculação ciclónica à superfície. Por 
essa razão foi dado especial ênfase à zona do Golfo de Cádis. Os campos de velocidade 
obtidos à superfície são comparados com resultados obtidos por bóias derivantes à superfície 
(SVP) e os resultados de transporte e velocidade comparados com estudos previamente feitos 
nesta região. Verifica-se que os três conjuntos de dados (ARGO, ADT e SVP) revelam uma 
estrutura semelhante à pluma-β, anteriormente observada nos modelos, na zona do Golfo de 
Cádis. Observa-se o escoamento da Corrente dos Açores a entrar no Golfo de Cádis, a circular 
ciclonicamente e a dirigir-se para fora do Golfo numa direcção para noroeste, gerando uma 
célula ciclónica, semelhante à prevista pela teoria da pluma-β. Os valores de transporte 
calculados neste trabalho estão dentro do intervalo de valores estimados por estudos 
previamente feitos nesta região.  

    
Palavras-chave: Cálculo Geostrófico, Corrente dos Açores, pluma-β, Topografia 

Dinâmica Absoluta, Transporte   
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1. Introdução 

Embora o Atlântico seja o oceano mais observado e investigado entre todos, ainda existem 
algumas dúvidas sobre vários aspectos da sua circulação. Uma das razões deve-se à complexidade 
dinâmica induzida pelas bacias e mares adjacentes ao Oceano Atlântico como, por exemplo, o Golfo 
de Cádis e o Mediterrâneo. A massa de água proveniente do Mediterrâneo (AM) é característica 
devido à sua elevada salinidade, que resulta, principalmente, da diferença entre Evaporação e 
Precipitação no Mar Mediterrâneo. Esta massa de água é única quando comparada com as outras 
massas de água provenientes de mares marginais adjacentes ao Oceano Atlântico, mais densas 
devido à sua menor temperatura. A intrusão de água Mediterrânea no Atlântico induz uma dinâmica 
complexa nas camadas superiores do Oceano, parte dessa dinâmica será estudada neste trabalho.    

O principal objectivo deste trabalho é não só compreender de melhor forma os padrões de 
circulação da zona da Corrente dos Açores e do Golfo de Cádis, como também comparar essas 
estruturas à teoria da pluma-β (Jia, 2000; Özgökmen et al., 2001; Kida, 2006; Peliz et al., 2007), que 
indica que a troca de massa que ocorre no Estreito de Gibraltar é não só uma fonte de água mais 
quente e salina para os níveis intermédios, como também influencia a circulação à superfície. Para 
esse efeito, foram utilizadas três bases de dados distintas através das quais foram calculadas 
velocidades de corrente e transportes. Essas estimativas foram comparadas entre si e também com 
trabalhos previamente realizados nesta área.  

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: na subsecção 1.1 é feita uma descrição sumária 
da circulação na região da Corrente dos Açores e no Golfo de Cádis. Na subsecção 1.2 é feita uma 
descrição da teoria da pluma-β. Na secção 2 e 3 é explicado como se procede ao cálculo geostrófico 
e ao cálculo de transporte, respectivamente, utilizando os diferentes conjuntos de dados. A secção 4 
está dividida em três subsecções, 4.1, 4.2 e 4.3, onde são mostrados os resultados obtidos para o 
cálculo da velocidade e de transportes para a corrente dos Açores e para o Golfo de Cádis, 
respectivamente. Na subsecção 5.1 é feita a comparação entre os campos de velocidade zonal à 
superfície obtidos através dos dados ADT e ARGO e os obtidos através dos dados de SVP, e na 
subsecção 5.2 são comparados os resultados observados com os modelos. Na secção 6, são 
apresentadas as principais conclusões deste trabalho.   

 

1.1.  A Corrente dos Açores e circulação geral da região 

A corrente dos Açores (CA) é uma corrente permanente, orientada zonalmente, localizada a Sul 
dos Açores, compreendida, aproximadamente, entre 32ºN e 36ºN, e é considerada como uma 
extensão da Corrente do Golfo (Klein e Siedler, 1989; Cromwell et al., 1996, Alves et al., 2002). No 
seu estudo, Klein e Siedler (1989) associaram a origem da CA à transição entre a Corrente do Golfo 
e a Corrente do Atlântico Norte. Esta corrente está associada a uma frente termohalina, a chamada 
Frente dos Açores, que separa a massa de água de menores salinidades e temperatura ao Norte de 
uma massa de água de maiores salinidade e temperatura a Sul (Alves et al., 2002). Este forte 
gradiente horizontal induz um efeito de corte geostrófico e uma componente baroclínica importante 
(Stramma e Müller, 1989). A CA divide-se em três ramos principais, que se dirigem para Sul, e que 
irão alimentar a corrente das Canárias e a Corrente Equatorial Norte (Käse et al., 1986; Klein e 
Siedler, 1989; Paillet e Mercier 1996; New et al., 2001).  

A CA apresenta uma circulação complexa, dominada por meandros e vórtices (Käse et al., 1986; 
Cromwell et al., 1996; Reverdin e Hernandez, 2000; Alves et al., 2002). Segundo Alves et al. (2002) 
tanto os vórtices ciclónicos como anticiclónicos de grande dimensão formam-se na zona Este da CA. 
Na zona Oeste apenas os vórtices anticiclónicos grandes sobrevivem. Como os ciclones formados a 
Este se propagam para Oeste, eles podem ser encontrados na zona Ocidental da Corrente dos Açores, 
mesmo não tendo sido formados nesse local (Alves et al., 2002; Siedler et al., 2005).  
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Alguns estudos (Klein e Siedler, 1989; Tokmakian e Challenor, 1993; Cromwell et al., 1996, 
Alves et al., 2002) revelaram uma variação sazonal na CA, tanto em termos de transporte e largura 
de corrente como no desvio do eixo médio da corrente. Klein e Siedler (1989) observaram um desvio 
para Sul do eixo médio da CA na época de Verão, e também uma diminuição de espessura nessa 
mesma época, associando essa diminuição à redução dos meandros durante o Verão ou ao aumento 
dos gradientes laterais de temperatura. Tokmakian e Challenor (1993) observaram, através de dois 
anos de dados de satélite GEOSAT, que a CA apresenta grande variabilidade em mesoscala, e que a 
variabilidade no Inverno é ligeiramente maior do que no Verão, mas não verificaram qualquer 
variação interanual. Cromwell et al. (1996), através da combinação entre dados altimétricos e in situ 
para um período de dois anos, observaram uma variação interanual na corrente mas não verificaram 
nenhum desvio no seu eixo.  

Vários estudos (Käse et al., 1986; Stramma e Müller, 1989; Cromwell et al., 1996; Alves et al., 
2002) revelaram a existência de uma corrente para Oeste a Norte da Corrente dos Açores, que foi 
considerada como sendo a Contra-Corrente dos Açores (CCA). Stramma e Müller (1989) 
observaram um máximo de velocidade para a CCA de 7 cm/s. Cromwell et al. (1996) verificaram 
que esta contra-corrente era uma estrutura permanente com velocidade média de 16 cm/s e centrada a 
35.5ºN. Alves et al. (2002) observaram, através de dados hidrográficos e de dados Lagrangianos e 
Eulerianos de Corrente, a CCA com uma velocidade de 2.0 cm/s a uma profundidade média de 800 
dbar, e Alves e de Verdière (1999) associaram esta contra-corrente ao processo de rectificação da 
turbulência geostrófica de mesoscala que ocorre a norte da CA. No entanto, Pingree et al. (1999), 
utilizando uma base de dados WOA94, não encontrou nenhuma evidência da existência de uma 
contra-corrente a Norte.      

A CA é uma estrutura principalmente baroclínica, confinada nos primeiros 1000 dbar, e cuja 
velocidade média de corrente se encontra entre os 20 e 30 cm/s à superfície (Cromwell et al., 1996; 
Reverdin e Hernandez, 2000; Alves et al., 2002). Esta corrente é responsável por grande parte do 
transporte para Oeste da camada superior do Oceano Atlântico (Klein e Siedler, 1989). Foram feitos 
vários estudos para calcular transportes nesta região, estando a maior parte dos valores 
compreendidos entre 7 e 15 Sv (1 Sv = 106 m3/s) para a CA (Käse et al., 1986; Klein e Siedler, 1989; 
Stramma e Müller, 1989; Arhan et al., 1994; Alves e Colin de Verdière, 1999; Pingree et al., 1999; 
Alves et al., 2002; Juliano et al., 2005), e de 2 a 8 Sv para a CCA (Käse et al., 1986; Alves e Colin de 
Verdière, 1999; Alves et al., 2002). Käse et al. (1986) calcularam um transporte de 19 Sv para a CA 
e observaram que 8 Sv eram transportados para Oeste, a Norte da Corrente dos Açores. O Golfo de 
Cádis ainda sente a influência da CA, pois os transportes para Este ainda são significativos na parte 
oriental da corrente (Arhan et al., 1994; Paillet e Mercier, 1997).         

O estudo da formação da Corrente dos Açores tem sido feito principalmente através de modelos 
numéricos (Paillet e Mercier, 1996; Alves e Colin de Verdière., 1999; Jia, 2000; New et al., 2001; 
Özgökmen et al., 2001; Kida, 2006; Peliz et al., 2007). Estes estudos indicam que a existência da 
Corrente dos Açores, e da respectiva Contra-Corrente, poderá estar associada à troca de massa entre 
o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo que ocorre no Estreito de Gibraltar. 
 

1.2.  Teoria da pluma-ββββ  

Como foi referido anteriormente, este estudo centra-se em tentar verificar, através de 
observações, a teoria da pluma-β, previamente estudada com modelos por Jia (2000), Özgökmen et 
al. (2001), Kida (2006), Peliz et al. (2007) e Kida et al. (2008). 

Kida (2006) descreveu a pluma-β como sendo uma circulação horizontal induzida pela perda ou 
ganho de massa numa determinada camada. Segundo Kida (2006), a dinâmica da pluma-β pode ser 
descrita através da equação linear da vorticidade planetária, no plano-β, para uma superfície plana: 
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�� �  ����
	 
  ���ζ  (1)   

onde β, v, f0, w*, h, Ah e ζ são, respectivamente, o gradiente da vorticidade planetária, a velocidade 
meridional, a vorticidade planetária, a velocidade diapicnal (entrainment), a espessura da camada, o 
coeficiente lateral de viscosidade, e a vorticidade relativa. Imaginando uma bacia rectangular, no 
plano-β, e assumindo que a fricção é desprezável no interior, uma perda de massa dentro dessa bacia 
(w*> 0) será equilibrada por um escoamento para Norte (v > 0), no hemisfério Norte.  

�� �  ����
	   (2)   

Considerando um estado estacionário, o escoamento para Norte terá de ser equilibrado por um 
escoamento para Sul, à mesma latitude, de maneira a que se verifique conservação da massa. 
Segundo (1) se não houver fricção e não houver fluxo de massa na direcção normal às isopícnicas, a 
velocidade meridional é zero, o que significa que não haverá nenhum escoamento meridional. Para 
haver o escoamento para Sul numa região onde a velocidade diapicnal é nula, este terá que ser 
formado onde o termo dissipativo não é nulo.  

�� �  ���ζ  (3)   

Os dois fluxos meridionais serão ligados por dois fluxos zonais que fecham a circulação 
ciclónica, denominada de pluma-β. A pluma-β é uma circulação formada devido à presença de um 
gradiente de vorticidade planetária. É possível formar dois escoamentos zonais fortes, mesmo sendo 
pequena a região de forçamento (fonte ou sumidouro de massa). Özgökmen e Crisciani (2001) 
estudaram a sensibilidade da pluma-β ao factor de dissipação e verificaram que este factor ganha 
importância e reduz a força da recirculação, quando a escala zonal da fonte (ou sumidouro) é menor 
do que a meridional, fazendo mesmo desaparecer a célula de recirculação caso a escala meridional 
seja muito pequena.    

A pluma-β planetária apresenta um transporte muito maior do que o transporte da perda ou 
ganho de massa. A razão entre o fluxo de massa diapicnal e a circulação horizontal é:  

 

�
� �  �	�� 

������
�  ��

���
  (4)   

onde V é o transporte horizontal, W o transporte diapicnal, Lx o comprimento da fonte na direcção 
zonal, e Ly o comprimento meridional da fonte. Substituindo os termos de (4) por valores típicos: 
f0=10-4 s-1, β = 2 × 10-1 m-1s-1, Ly=50 km; verifica-se que a razão entre V/W é de 100, ou seja, para 
um transporte de 1 Sv na fonte, 100 Sv são transportados zonalmente.  

O transporte da pluma-β depende da diferença de Vorticidade Potencial (VP) entre os dois 
jactos zonais. A perda de massa numa região vai causar um aumento de VP nessa mesma região. Os 
fluxos zonais formam-se de maneira a compensar esse aumento. Devido à sua diferença latitudinal, 
os jactos irão gerar uma divergência de VP, de maneira a equilibrar o aumento de VP na região de 
forçamento (fig. 1).  

Vários estudos (Jia, 2000; New et al., 2001; Özgökmen et al., 2001; Kida, 2006; Peliz et al., 
2007) associaram a existência da CA à troca de massas de água que ocorre no estreito de Gibraltar. A 
AM ao escoar para o Oceano Atlântico, como é mais densa, afunda até ao nível de equilíbrio de 
aproximadamente 1000 m (Ambar e Howe, 1979) formando a chamada Subcorrente Mediterrânica 
(ScM). Por seu lado, a Água Central do Atlântico Norte (ACAN) flui para o Mar Mediterrâneo pela 
camada superior (fig. 2). Para compensar a evaporação no Mar Mediterrâneo, a quantidade de 
ACAN é ligeiramente maior do que a quantidade de AM na troca de massa que ocorre no Estreito de 
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Gibraltar (Baringer e Price, 1997). Ambar e Howe (1979) estimaram um transporte de cerca de 1 Sv 
perto Estreito de Gibraltar, através de dados de correntómetros. Baringer e Price (1997) ao estudarem 
os processos de mistura entre a AM e a ACAN verificaram que o transporte da ScM aumenta ao 
longo do Golfo de Cádis, em comparação com o transporte no Estreito de Gibraltar. O transporte da 
ScM aumenta, desde o Estreito de Gibraltar até ao Cabo de S. Vincente, cerca de 1.5 a 2 Sv (Ambar 
e Howe, 1979; Baringer e Price, 1997), devido à mistura que ocorre entre a AM e a ACAN. 

Segundo a teoria da pluma-β, a troca de massas de água no Estreito de Gibraltar ao induzir uma 
perda de massa na camada superficial, produz uma circulação ciclónica, formando dois jactos 
bidireccionais, a Sul e a Norte da região de forçamento. Esses fluxos bidireccionais serão a CA e a 
CCA respectivamente (Jia, 2000; Özgökmen et al., 2001; Kida, 2006; Peliz et al., 2007, Kida et al., 
2008).  

Como Kida (2006) verificou através da eq. (4), para um transporte de 1 Sv na zona de fonte ou 
sumidouro de massa, 100 Sv são transportados zonalmente. Estes valores não são realistas para o 
caso da CA, e poder-se-ia concluir que esta teoria não seria viável para a formação da corrente dos 
Açores. No entanto, se a topografia da região influenciar a circulação, causando o forçamento de VP, 
o gradiente de vorticidade mais relevante seria o topográfico, em vez de planetário. Assumindo que o 
forçamento ocorre numa região onde Lx=Ly=50km, com topografia com um declive de 0.01 
(aproximadamente a do Golfo de Cádis (fig. 3)), obtém-se um β topográfico igual a 1 x 10-9 m-1 s-1. 
Substituindo este valor em (4), o transporte da pluma-β topográfica seria 4 Sv para Este e 2 Sv para 
Oeste. Estes valores ainda são menores do que se verifica no caso da CA, mas já são comparáveis. 
Kida (2006) concluiu que a presença de uma topografia acentuada pode aumentar a magnitude do 
gradiente de VP, diminuindo, assim, o transporte da pluma-β.  

Os vórtices criados por instabilidades baroclínicas são potenciais forçadores da circulação média 
na camada superior do oceano. Kida (2003) estudou o papel dos vórtices na dinâmica da pluma-β, e 
concluiu que estes são importantes no balanço da VP. Mais tarde (Kida, 2006), através de modelos 
em camadas, chegou à equação da vorticidade potencial explicativa do papel dos vórtices no balanço 
de VP. A equação total de vorticidade pode ser escrita na forma: 

 
��
�� 
   · ���� �  �� ·  �    (5)   

em que ! é a fricção:  

 �  " #$$% " &%  (6)   

Definindo U como a velocidade integrada para a camada em questão uh e fazendo a média 

temporal, decompondo em termos médios e de perturbação (A=Ā+A') a equação de Reynolds da 
vorticidade para a camada superior fica: 

'( · �) �  �)�� "   · �'*�*))))))� 
 �� ·  �    (7)   

Pela equação (7) retira-se que a advecção de VP ('( · �)) é equilibrada pelo forçamento de VP 
(fonte ou sumidouro de massa: �)��), pela divergência da VP induzida pelos vórtices ( · �'*�*))))))�) e 
pelos termos de fricção.   

Kida (2006) demonstrou, através dos seus modelos e utilizando a equação (7), que um transporte 
à superfície de cerca de 4 Sv é induzido através de um fluxo intrusivo e por interacção com 
topografia e vórtices, sendo este valor comparável com o estimado para a corrente dos Açores (fig. 
4). 
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Fig. 1  - Topo) Esquema representativo da solução linear de uma pluma-β; Baixo) Esquema do balanço de VP  vidana 

zona de forçamento (Kida, 2006). 

 

Fig. 2  - Esquema representativo das trocas de massa no Estreito de Gibraltar com valores típicos de transporte 

(Özgökmen et al., 2001). 
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Fig. 3  – Batimetria para o Golfo de Cádis 

 
 

Fig. 4  - Resultado da pluma -β, obtido através de um modelo considerando a influência da topografia e vórtices 

(Kida, 2006). 

 
A equação (7) mostra que há duas maneiras externas de forçar um escoamento médio, ao longo 

do gradiente de VP. O primeiro é devido ao forçamento diabático de VP, ou seja, devido à perda ou 
ganho de massa pela camada, e o segundo pela divergência de fluxo de VP induzida por vórtices que 
estão associados à instabilidade baroclínica da camada inferior (Subcorrente Mediterrânica). Em 
resposta a estes forçamentos, forma-se uma pluma – β topográfica.    

Através de modelos de 2 e 3 camadas, Kida (2006) chegou à conclusão que, na região da 
vertente continental no Golfo de Cádis, tanto o efeito de intrusão de AM como a presença de vórtices 
formados pela instabilidade baroclínica, afectavam significativamente a circulação na camada 
superior e que a hipótese da Corrente dos Açores, como resultado da formação da pluma-β 
topográfica, ser forçada pela intrusão de água Mediterrânea no oceano Atlântico, era plausível.  
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2. Cálculo Geostrófico 

Neste trabalho foram calculados campos de velocidade de corrente e feitas estimativas de 
transporte utilizando dois conjuntos de dados distintos: dados hidrográficos ARGO e dados de 
topografia dinâmica absoluta, obtida através da junção entre dados ARGO e dados de altimetria.  

2.1. Dados hidrográficos ARGO   

Os dados hidrográficos utilizados neste estudo provêm dos flutuadores ARGO, que realizam 
perfis de Temperatura (T) e Salinidade (S) até uma profundidade de 2000 m. A base de dados 
(disponível em http://apdrc.soest.hawaii.edu) consiste em distribuições de T e S para todo o globo, 
obtidas através da média por grau da totalidade de perfis ARGO para o período entre 1998 e 2008, 
discretizados de maneira não linear em termos de níveis de pressão: intervalos de 5 dbar de 0-10 
dbar; intervalos de 10 dbar de 10-30 dbar de profundidade; intervalo de 20 dbar de 30-50 dbar; 
intervalos de 25 dbar de 50-150 dbar; intervalos de 50 dbar de 150-300 dbar; intervalos de 100 dbar 
de 300 – 1500 dbar e intervalos de 250 dbar de 1500-2000 dbar. Na figura 5 está representada a 
densidade de dados ARGO, em termos de número de perfis de T e S, para a região em estudo.  

 

Fig. 5  – Número de perfis ARGO realizados entre 1998 e 2008 para: esquerda) Temperatura; direita) Salinidade 

Este estudo concentrou-se apenas na zona 35ºW - 5ºW; 30ºN - 42ºN. Foram feitas várias 
secções longitudinais 32ºW, 29ºW, 24ºW, 21ºW, 20ºW, 19ºW, 16ºW, 14ºW, 12ºW e 10ºW no 
intervalo de latitude de 32ºN a 38ºN e até uma profundidade de 1500 dbar, com o objectivo de 
calcular os transportes zonais ao longo do eixo da corrente dos Açores. Estas secções foram 
escolhidas para coincidirem com secções em estudos previamente feitos nesta região, de maneira a 
ser possível comparar valores de transporte (fig. 6). 

Utilizando secções de T e S para calcular a circulação geostrófica não se obtêm valores 
absolutos mas sim relativos, pois só se entra em conta com a componente baroclínica do campo 
horizontal de pressão (S. von Arx, 1965). A relatividade deste cálculo rege-se na necessidade de 
considerar um nível de repouso, ou de movimento nulo. Este nível é necessário devido à falta de 
possibilidade de referenciar à superfície. O nível de referência é escolhido supondo que essa 
superfície isobárica tenha geopotencial constante.  
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Fig. 6  – Região em estudo com batimetria e com as secções meridionais escolhidas a azul.  

 
Considerando as equações do movimento geostrófico, 

 

�� � 1
, �-

�.  (8)   

 

�/ � " 1
, �-

�0  (9)   

 

�-
�1 �  " , 2  (10)   

onde ρ é a densidade; u e v são as componentes zonal e meridional da velocidade, respectivamente; p 
a pressão; g a aceleração da gravidade e f o parâmetro de Coriolis. 

As derivadas de pressão em (8) e (9) são obtidas sobre a superfície de nível, isto é, de 
geopotencial constante. Considerando o volume específico α = 1/ ρ,  
 

�� � 3 4�-
�.5Φ  (11)   

 

�/ � "3 4�-
�05Φ  (12)   

 
e diferenciando:  
 

Secções 



Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente dos Açores 

Luísa Lamas                  9 

7Φ � 2 71 �  3 7-  (13)   

pode-se recorrer à igualdade cíclica:  
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  (15)   

 
para obter as equações de movimento geostrófico em termos do geopotencial: 
 

�� �  4�Φ
�. 5

:
  (16)   

 

�/ � " 4�Φ
�0 5

:
  (17)   

 
de onde resulta: 
 

��� �  4 �Φ
�;�

5
:
  (18)   

 
onde Vh é o vector de velocidade horizontal. 
Considerando dois níveis, 1 e 2, e fazendo a diferença de geopotencial entre os dois: 

 

Φ� " Φ< �  " = 3 7-
�

<
�  " = α?@A7- " = B 7-

�

<

�

<
  (19)   

 
onde α é o volume específico e αstd é o volume específico standard: α(35,0,p) = αstd : 

α�S, T, p� � α��35,0, p� 
  δ�S, T, p�   (20)   

 
substituindo (13) em (19) tem-se: 

 

Φ< � Φ� 
 ΔΦLM 
 ΔΦ  (21)   

onde ΔΦ é a anomalia do geopotencial. Assim através de (18) (tendo em conta que ∂(∆Φst)/∂nh = 0): 



Estimativas de transporte na parte oriental da Corrente dos Açores 

Luísa Lamas                  10 

��<N � 4�Φ<
�;�

5
:

� 4�Φ�
�;�

5
:


 4��ΔΦ�
�;�

5
:
  (22)   
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:
  (23)   

 
pode-se, então, calcular o valor médio da velocidade entre os dois níveis, considerando duas 
estações, ou pontos de dados hidrográficos consecutivos, A e B, distanciados de L 

 

���<N " ��N�))))))))))))))))) �  1
� = 4��ΔΦ�

�;�
5

O

P :
7;N �  1

� �ΔΦQ " ΔΦR�, 
  

 (24)   

 
e obtém-se a fórmula de Helland-Hansen, para calcular a componente baroclínica da corrente 
geostrófica: 

�< " �� �  1
�� = �BO "  BP

:S

:T
� 7-  (25)   

Foi através da equação de Helland-Hansen que se calculou a componente baroclínica da 
velocidade geostrófica da corrente neste trabalho. Através de perfis médios (1998 a 2008) de 
temperatura e salinidade obtidas pelos flutuadores ARGO para as várias secções é possível calcular a 
distribuição de densidade e consequentemente a distribuição do volume específico.  

Obteve-se então uma medida de altura dinâmica ∆Φ , elevação da superfície em relação ao 
geopotencial de referência, para cada ponto multiplicando a diferença de anomalia do volume 
específico δ entre dois níveis com o intervalo de pressão ∆p entre esses níveis, e integrando o valor 
obtido desde o nível de referência, onde a altura dinâmica ∆Φ é zero, até ao topo. Foi considerado 
um nível de referência de 1500 dbar, não só por ser um nível normalmente utilizado como também 
por ter sido escolhido por Alves et al (2002), cujos valores obtidos de velocidade e transporte serão 
comparados com os obtidos neste trabalho (vide secção 4). Em seguida fez-se a diferença da coluna 
de ∆Φ entre dois pontos de dados consecutivos, em latitude, e dividiu-se esse valor por fL, onde L é a 
distância entre os dois pontos, e obteve-se a componente baroclínica da velocidade geostrófica para 
as várias secções da figura 6.    

As secções poderiam ser absolutas se tivessem em conta a contribuição barotrópica para o 
gradiente horizontal de pressão, mas para isso é necessário saber, para cada ponto de dados 
hidrográficos, a inclinação das superfícies isobáricas relativa a uma superfície geopotencial, como 
por exemplo o geóide. Esta abordagem é feita na secção seguinte, através da junção entre dados 
hidrográficos ARGO e altimetria.   
 

2.2. Dados de topografia dinâmica absoluta   

A altimetria providencia uma medida da altura da superfície livre com precisão na ordem dos 
cm (Hernandez et al., 2001). Esta medida está referenciada ao elipsóide (representação geométrica da 
Terra) pois a órbita do satélite altimétrico está referenciada a esta superfície.  

O geóide é uma superfície geopotencial, isto é, uma superfície com Energia Potencial constante, 
cuja forma depende das variações gravitacionais no globo, que são devidas a diferenças de massa e 
densidade. Se o oceano estivesse em repouso, a superfície seria paralela ao geóide, que, por 
definição, é normal à força de gravidade. Se assim não fosse, haveria uma componente paralela à 
superfície que não seria equilibrada por nenhuma outra força, e o oceano mover-se-ia. 
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Consequentemente, se o oceano está em movimento, então a superfície não corresponde ao geóide, e 
essa diferença de alturas é a topografia dinâmica (Robinson, 2004).  

 

Fig. 7  – Esquema das diferentes componentes da altura da superfície livre medida por um satélite altimétrico (fonte: 

www.aviso.oceanobs.com) 

 
A altura da superfície livre pode, então, ser considerada como a soma da altura do geóide, 

relativa ao elipsóide de referência, e da variação da altura da superfície livre que existe devido a 
correntes oceânicas, a outros processos termodinâmicos, marés, e a efeitos atmosféricos, a chamada 
topografia dinâmica (Hernandez et al., 2001). Pode-se considerar então que: 

SSH = G + ADT  (26)   

Onde SSH é a altura da superfície livre (Sea Surface Height1), G a altura do geóide, ambos 
referenciados ao elipsóide, e ADT a topografia dinâmica absoluta (Absolute Dynamic Topography), 
absoluta pois está referenciada a uma superfície geopotencial, o geóide.   

A topografia dinâmica apresenta duas componentes, a parte estacionária, que é devida à 
circulação permanente, ligada à rotação da Terra, ventos, etc; e a parte variável, devida a ventos, 
variações sazonais, etc: 

�UV � WUV 
 X��  (27)   

 
 
                                                      
1 Por serem acrónimos muito utilizados, conserva-se aqui a forma anglosaxónica 
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Em que MDT é a topografia dinâmica média (Mean Dynamic Topography) e SLA a anomalia 
da superfície livre (Sea Level Anomaly) que não é mais do que a diferença entre a topografia 
dinâmica e a topografia dinâmica média para um certo período de tempo.  

Removendo directamente o geóide da altura de superfície média (média de SSH para um 
determinado período de tempo) possibilita encontrar uma estimativa de MDT para o período 
considerado (Rio et al., 2004). Apesar de ser possível medir a parte variável da corrente geostrófica à 
superfície com um satélite altimétrico, a circulação média não é facilmente separável do geóide, pois 
ainda não é suficientemente conhecida a sua estrutura em relação ao elipsóide (Cromwell et al., 
1996; Rio et al, 2006). Por essa razão, a principal adversidade em utilizar dados altimétricos para 
cálculos de circulação oceânica é a dificuldade em remover o geóide, pois os modelos de geóide 
existentes ainda não são suficientemente precisos. A MDT calculada através de modelos de geóide 
apresenta uma precisão de cerca de 10 cm, ordem igual ou superior à MDT obtida através de 
modelos oceânicos ou de dados in situ (Le Traon et al., 2004). Uma solução para este problema seria 
medir directamente o Campo Gravitacional da Terra. Novas missões para este fim, como a GOCE 
por exemplo, irão permitir, num futuro próximo, esta abordagem. Por enquanto, a abordagem mais 
comum tem sido calcular a MDT através de dados altimétricos em conjunto com dados 
hidrográficos, que permitem uma estimativa suficientemente precisa para cálculos de circulação 
oceânica. Assim, para cada passagem de satélite consegue-se obter uma medida de SLA, removendo 
à altura da superfície livre a MDT calculada como referido anteriormente. 

Como foi descrito na subsecção 2.1 cada perfil ARGO fornece dados de temperatura e 
salinidade para vários níveis isobáricos, e através desses dados é possível obter um campo de 
topografia dinâmica relativa a um nível de referência, nível em que se supõe que não há movimento. 
Assim, através da topografia dinâmica calculada pelos perfis ARGO, é possível obter estimativas de 
velocidade geostrófica, mas apenas a componente baroclínica relativa a um certo nível. Para se obter 
um produto absoluto de velocidade de corrente é necessário o declive das superfícies isobáricas em 
relação a uma superfície geopotencial.  

A base de dados ADT utilizada neste trabalho (disponível em http://apdrc.soest.hawaii.edu) 
resulta da adição de informação da inclinação das superfícies isobáricas à superfície (SLA) a cada 
ponto de dados ARGO. Na região em estudo, a cada ponto onde existiam dados ARGO foi associada 
uma anomalia da superfície livre, obtida através da remoção da MDT calculada através de dados 
altimétricos e hidrográficos à altura da superfície livre medida por altimetria, através de 
interpolações, de maneira a se obter um mapa de pontos espaçados de 0.5º x 0.5º. Como os dados 
ARGO fornecem informação da densidade em profundidade foi possível obter estimativas de 
topografia dinâmica absoluta, referenciada à superfície, para os vários níveis isobáricos 
correspondentes (através da integração da anomalia do volume específico em profundidade como 
descrito na subsecção 2.1). O produto final consiste num campo médio de ADT para várias 
profundidades, que resulta da interpolação de valores em diferentes momentos, para o período entre 
1998 e 2008 (fig. 9). 

Como foi referido anteriormente, se não houvesse movimento no oceano, a sua superfície 
corresponderia ao geóide, logo, o movimento existente depende da diferença de altura entre a 
superfície e o geóide. Por essa razão, para se calcular velocidades absolutas é necessário ter uma 
medida das alturas das superfícies isobáricas em relação a uma superfície geopotencial, e essa 
medida é a ADT.   

A equação de movimento geostrófico, desprezando o efeito de viscosidade e fricção, e 
considerando o movimento estacionário: 
 

�� � 2 �Y
�.  (28)   
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�/ � "2 �Y
�0  (29)   

onde f é o parâmetro de Coriolis (2Ωsenφ); u e v as componentes zonal e meridional da velocidade, 
respectivamente; g a aceleração da gravidade e η o declive da superfície isobárica em relação ao 
geopotencial – a topografia dinâmica absoluta.  

Segundo (28) e (29), a velocidade geostrófica de corrente é proporcional ao declive das 
superfícies isobáricas em relação a uma superfície geopotencial. Por essa razão, através dos dados de 
ADT foi possível calcular, por diferenças finitas no espaço, as duas componentes da velocidade 
geostrófica absoluta. Na figura 8 estão representados os diferentes parâmetros utilizados no cálculo 
finito das duas componentes da velocidade através de η: cada ponto da primeira grelha (a preto) 
corresponde a uma medida de η; os pontos estão espaçados de ∆x e ∆y. Fazendo a diferença ∆η em 
dois pontos x e y consecutivos, e dividindo por ∆x e ∆y respectivamente obtém-se um valor de 
∆η/∆x e ∆η/∆y nos pontos de grelha ∆x/2 e ∆y/2. Multiplicando esse valor por 1/g e dividindo o 
total por f, tendo em conta as diferentes latitudes dos pontos da grelha ∆x/2 e ∆y/2 obtém-se os 
valores de u e v para cada ponto da grelha final (na figura a encarnado e a verde respectivamente).  
 

 

Fig. 8  - Esquema representativo das grelhas e dos parâmetros utilizados para calcular u e v. 
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Fig. 9  - Mapa de Topografia dinâmica absoluta para: a) Superfície, b) 500  e c) 1000 m de profundidade. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) 
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3. Transporte 

Na secção 2 foi descrito o procedimento realizado para calcular velocidades geostróficas 
relativas e absolutas de corrente. Obtiveram-se, então, perfis médios de velocidade, zonal e 
meridional, em profundidade, que serão mostrados na secção seguinte. Através destes perfis de 
velocidade, é possível calcular o transporte para cada secção correspondente. Como a corrente dos 
Açores é aproximadamente zonal, apenas se calculou, neste trabalho, a componente zonal do 
transporte. No entanto, a metodologia para calcular a componente meridional é análoga.  

Para os dois conjuntos de dados foi utilizado o mesmo método para calcular o transporte. 
Primeiro considerou-se apenas a componente zonal da velocidade, calculada através de (25) para os 
dados ARGO e (29) para os dados ADT. Seguidamente, como era do interesse deste trabalho, 
separou-se a velocidade positiva (para Este) da negativa (para Oeste) de maneira a ser possível 
calcular as duas componentes de transporte, para Este e para Oeste, em separado. 

O transporte zonal, T, foi calculado através da seguinte equação: 

V � Z /�0, 1�7071 ,  (30)   

 
onde u(y,z) é a velocidade zonal. A primeira integração foi feita calculando, para cada nível 
isobárico, a média meridional da velocidade zonal u multiplicada pela extensão da secção dy. Cada 
secção apresentava um intervalo de 6º de latitude, que foi convertido em metros, considerando a 
respectiva longitude, obtendo-se assim o valor de dy, que multiplicado por u(y) para cada nível 
isobárico, corresponde a T(y). Assim: 

 

V � = V�0�71  (31)   

 
A segunda integração foi feita somando os valores de T(y) respectivos de cada nível e 

multiplicando cada valor pela diferença de pressão entre os vários níveis isobáricos dz. 
 

V � [ V\�0�71\
\

  (32)   

 
Assim se calculou a componente zonal do transporte. De notar que a média da velocidade zonal 

u foi calculada separando uESTE > 0 e uOESTE < 0, e por isso obteve-se separadamente a componente 
de transporte zonal para Este e para Oeste, TESTE e TOESTE respectivamente. 

 
 

P
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/�))) 0 
/<))) 1 
/�))) 2 
/]))) 3 
/$))) 4 
/^))) 5 

dz /_))) 6 
 
 

Fig. 10  - Esquema representativo dos parâmetros 

utilizados para calcular o transporte T 

 
dy 
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4. Resultados Obtidos  

4.1. Velocidade geostrófica – Corrente dos Açores 

Através dos valores de ADT foi possível calcular as componentes zonais e meridionais da 
velocidade geostrófica (como foi descrito na subsecção 2.2). Na figura 11 estão representados os 
vectores de velocidade à superfície, sobrepostos no mapa de ADT. A direcção dos vectores de 
velocidade é de modo que valores mais elevados de ADT ficam à sua direita. A frente termohalina 
induz uma distribuição de massa que resulta num máximo de gradiente de altura dinâmica, que 
define a posição para o máximo de velocidade de corrente geostrófica associada à Corrente dos 
Açores (Pingree et al., 1999). Por essa razão é possível identificar a corrente dos Açores, entre 32ºN 
e 36ºN, na figura 11. Devido à existência de muitos meandros e vórtices nesta zona, e devido ao 
número de dados ainda ser baixo, o campo médio ainda aparenta estruturas de mesoscala.  

Seguidamente foi obtido para os dois conjuntos de dados, um campo médio de velocidade zonal 
à superfície (fig. 12). Para os dois casos foi possível identificar a corrente dos Açores como o jacto 
quase zonal entre 32ºN e 36ºN que se dirige para Este (valores positivos de u). Fazendo a média da 
velocidade zonal à superfície para todas as longitudes, espaçadas de 1º, desde 32ºW até 10ºW, para o 
intervalo de latitude 32ºN - 36ºN, obtém-se um valor de 5.02 cms-1 para os dados ARGO, um pouco 
superior a 2.72 cms-1, valor médio obtido com os dados de ADT. Também é possível observar uma 
tendência de escoamento para Oeste (valores negativos de u) a cerca de 37ºN - 38ºN para as 
longitudes mais orientais, que pode ser considerado como a contra-corrente dos Açores, cujo valor 
médio da velocidade de corrente à superfície foi estimado de 0.94 cms-1 para os dados ADT e 2.35 
cms-1 para os dados ARGO. Também se pode visualizar a corrente dos Açores a dirigir-se para Sul, 
ao chegar perto da costa Africana, como anteriormente observado (Käse et al., 1986; Klein e Siedler, 
1989; Paillet e Mercier 1996; New et al., 2001).  

 

 

 

Fig. 11  - Vectores de Velocidade à superfície, calculados a partir de dados ADT, sobrepostos no mapa de topografia 

dinâmica absoluta  
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Fig. 12  - Campo médio de velocidade zonal (u) à superfície calculado através dos dados: em cima) ARGO; em baixo) 

ADT 

 Observando a figura 13 verifica-se que os valores de velocidade zonal à superfície obtidos 
pelos dados ARGO são na generalidade mais elevados do que os valores de velocidade obtidos pelos 
dados ADT, sendo o máximo para o conjunto de dados ARGO de 9.02 cms-1 enquanto para os dados 
ADT o máximo estimado foi de 4.82 cms-1. Apesar disso, a sua variação é comparável, 
nomeadamente a localização em longitude dos máximos e mínimos de velocidade que é 
aproximadamente semelhante. De notar que na longitude 24ºW e 13ºW os dois valores obtidos são 
aproximadamente iguais.  

Sendo o objectivo principal deste trabalho o cálculo de transportes ao longo da Corrente dos 
Açores e na região do Golfo de Cádis, procedeu-se seguidamente ao cálculo da velocidade 
geostrófica de corrente em profundidade. Nas figuras 14 e 15 estão representados perfis de 
velocidade zonal calculada através de dados ARGO e ADT para quatro secções: a 32ºW, 24ºW, 
16ºW e 12ºW. As secções foram escolhidas de modo a se visualizar a evolução da parte oriental da 
corrente dos Açores. 
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Através dos perfis representados nas figuras 14 e 15 pode-se verificar que a estrutura dos perfis, 
obtidos através dos dados ARGO e de ADT, é semelhante, apresentando um jacto zonal para Este 
(valores positivos da velocidade zonal u) com o eixo a cerca de 34ºN. É também visível, 
principalmente nas secções 32ºW, 16ºW e 12ºW, alguma evidência de um jacto zonal para Oeste, a 
Norte da CA localizado a cerca de 37º-38ºN, coerente com a contra-corrente dos Açores verificada 
por Käse et al. (1986); Stramma e Müller (1989); Cromwell et al. (1996) e Alves et al. (2002).  

Na figura 16 estão representados os vectores da média da velocidade zonal desde a superfície 
até à profundidade de 1500 dbar, para as mesmas secções. A corrente dos Açores aparece com 
meandros, que podem ser observados devido ao desvio dos vectores para Este (vectores positivos de 
u) para Norte e para Sul ao longo das secções longitudinais. É possível identificar a contra corrente 
dos Açores como um escoamento para Oeste a Norte da CA, e é também observável o ramo da 
corrente que se dirige para sudoeste perto da costa de África, como anteriormente observado (Käse et 
al, 1986; Klein e Siedler, 1989; Cromwell et al, 1996; Paillet e Mercier 1996; New et al., 2001).  

Os dois conjuntos de dados mostram estruturas bastante coerentes entre si, apesar de, 
novamente, os valores de velocidade obtidas pelos dados ARGO serem geralmente superiores aos 
obtidos por dados ADT (fig. 17).  

 
 
 
 

Fig. 13  - Média da Velocidade superficial zonal (para Este) ao longo da corrente dos Açores (32ºN-36ºN) para os dois 

conjuntos de dados 
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Fig. 14  - Perfis de velocidade zonal obtidos através de: esquerda) dados ARGO; direita) dados ADT 
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Fig. 15  - Perfis de velocidade zonal obtidos através de: esquerda) dados ARGO; direita) dados ADT 
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Fig. 16  Vectores médios (0-1500 dbar) de velocidade zonal calculados a partir de: a) dados ARGO; b) dados ADT; 

sobrepostos no mapa do campo médio de velocidade zonal absoluta à superfície. 

 
 
A estimativa da média da velocidade para a corrente dos Açores, de 32ºW a 10ºW para o 

intervalo 32ºN - 36ºN até 1500 dbar foi de 2.77 cms-1 para os dados ARGO e de 1.60 cms-1 para os 
dados de ADT. Verifica-se que os valores médios de velocidade geostrófica para a corrente dos 
Açores são mais elevados à superfície, para os dois conjuntos de dados, o que é concordante com as 
observações de Klein e Siedler (1989), Stramma e Müller (1989), Pingree et al. (1999) e Alves et al. 
(2002), que indicam a corrente dos Açores como um escoamento contido na camada superior do 
oceano, com intensificação à superfície. 

 
 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Fig. 17  - Média (32ºN - 36ºN) da Velocidade zonal ao longo da corrente dos Açores, até uma profundidade de 1500 

dbar, para os dois conjuntos de dados. 

4.2. Transporte – Corrente dos Açores 

A metodologia para o cálculo do transporte foi descrita na secção 3. Na figura 18 apresentam-se 
os valores para quatro secções 32ºW, 24ºW, 16ºW e 12ºW, para o intervalo 32º-38ºN, calculados 
através dos dados ARGO e de ADT, com o intuito de mostrar a evolução para Este da corrente dos 
Açores, em termos de transportes integrados até 1500 dbar. Os valores obtidos para os dois conjuntos 
de dados são bastante comparáveis. Sendo a maior diferença verificada na secção 32ºW, onde os 
valores de transporte para os dados ARGO são bastante mais elevados do que os de ADT. Na secção 
12ºW o transporte resultante (TResultante=|TEste| - |TOeste|) para os dados ARGO é para Este, contrário ao 
transporte resultante para os dados ADT, que é para Oeste.           

No gráfico da figura 19 está representada a variação em longitude do transporte até 1500 dbar 
para a corrente dos Açores. Também estão presentes alguns valores estimados por estudos feitos 
neste região (Käse et al., 1986; Stramma e Müller, 1989; Arhan et al., 1994; Pingree et al., 1999; 
Alves et al., 2002; Peliz et al., 2007). Pode-se verificar, através da figura 19, que os valores de 
transporte obtidos neste trabalho para as várias secções estão dentro do intervalo de valores 
esperados, quando comparados com os valores de transporte obtidos noutros estudos. Apenas os 
valores de transporte para Este e Oeste obtidos através dos dados ARGO para a secção 32ºW estão 
mais afastados do intervalo de valores esperado. O valor médio (para o intervalo de longitude de 
32ºW a 10ºW, espaçados de 1º, no intervalo de latitude de 32ºN a 38ºN) de transporte para Este para 
a parte oriental da CA calculado através dos dados ARGO foi de 16.5 Sv, e para os dados ADT de 
12.42 Sv, o valor médio de transporte para Oeste foi de 12.34 Sv e de 9.83 Sv para os dados ARGO e 
de ADT, respectivamente.  
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Fig. 18  - Transporte sobreposto no mapa do campo médio de velocidade zonal absoluta à superfície, calculados a 

partir de: em cima) dados ARGO; em baixo) dados ADT; para a camada 0 -1500 dbar 

Os valores de transporte calculados noutros estudos indicam um transporte para Este de 7 a 15 
Sv para a CA e para um transporte para Oeste de 2 a 8 Sv para a CCA (Käse et al., 1986; Klein e 
Siedler, 1989; Stramma e Müller, 1989; Arhan et al., 1994; Alves e Colin de Verdière, 1999; Pingree 
et al., 1999; Alves et al., 2002; Juliano et al., 2005). Neste trabalho, os valores médios de transporte 
calculados para a CA e para a CCA não se afastam significativamente do intervalo esperado, apesar 
de serem um pouco superiores, principalmente para os dados ARGO.  
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Fig. 19  - Transporte para a corrente dos Açores (Käse et al., 1986; Stramma e Müller, 1989; Arhan et al., 1994; 

Pingree et al., 1999; Alves et al., 2002; Peliz et al., 2007) 

 

4.3. Resultados para o Golfo de Cádis 

Para estudar a região do Golfo de Cádis consideraram-se três secções a 14ºW, 12ºW e 10ºW 
para o intervalo 32ºN - 38ºN. Como foi descrito na subsecção 1.2, a pluma-β é uma estrutura com 
recirculação ciclónica que existe devido à perda de massa pela camada superficial, resultante da 
intrusão de água Mediterrânica em profundidade. Assim, através do campo de velocidade zonal 
dever-se-ia observar um fluxo para Oeste a Norte da corrente dos Açores, na zona do Golfo de Cádis, 
correspondente à recirculação ciclónica que o escoamento faria, se se tratasse de uma estrutura tipo 
pluma-β. Como esta estrutura é esperada na camada superficial, o estudo concentra-se agora nos 
primeiros 800 dbar. Na figura 20 estão representados os vectores de velocidade média zonal para a 
camada 0-800 dbar. Verifica-se uma tendência para Oeste no escoamento a Norte da Corrente dos 
Açores, principalmente nas secções mais a Este, o que coincide com a teoria da pluma-β previamente 
estudada nos modelos (Jia, 2000; Özgökmen et al., 2001; Kida, 2006; Peliz et al., 2007; Kida et al., 
2008). A corrente dos Açores ao chegar ao Golfo de Cádis forma uma recirculação ciclónica 
resultando num escoamento que sai desta região na direcção Noroeste. Os dois conjuntos de dados 
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mostraram resultados semelhantes, coerentes com a teoria da existência da pluma-β. A velocidade 
média encontrada para esta circulação foi de 3.07 cms-1 e de 1.36 cms-1 para Este, e de 1.59 cms-1 e 
1.50 cms-1 para Oeste, calculada através dos dados ARGO e dos dados de ADT, respectivamente. De 
notar que a velocidade calculada através dos dados ADT apresenta maior intensidade para Oeste do 
que para Este, já os valores obtidos pelos dados ARGO mostram uma maior intensidade da 
velocidade para Este. Como foi referido na subsecção 1.2, a pluma-β apresenta uma forte 
componente barotrópica, que só seria mensurável pelos dados ADT, já que os dados ARGO apenas 
fornecem a componente baroclínica do escoamento. É esperado, então, que os dados ADT mostrem 
resultados mais próximos do esperado para a estrutura da pluma-β.   

      Os valores de transporte calculados para esta região também demonstram alguma 
intensificação no transporte para Oeste ao aproximar-se do Golfo de Cádis, em relação à zona mais 
Ocidental da CA. Observando a figura 21 verifica-se que para as três secções, a média do transporte 
foi de 7.08 Sv e 11.19 Sv para Este e de 7.14 Sv e 8.44 Sv para Oeste, para os dados ADT e ARGO, 
respectivamente. Para os dados de ADT, o transporte resultante é para Oeste, contrário ao resultado 
obtido pelos dados ARGO, que indica um transporte resultante para Este. Como foi descrito na 
secção 1.2, a pluma–β tem uma forte componente barotrópica, e por isso era de esperar que os dados 
de ADT apresentassem maior evidência desta estrutura. 

  
Fig. 20  Velocidade média para 0 - 800 dbar: esquerda) ARGO; direita) ADT 

 

 
Fig. 21  - Transporte (em Sv) de 0-800 dbar: esquerda) ARGO; direita) ADT. 
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5.  Comparação com outros estudos 

O próximo passo deste trabalho foi comparar e discutir os resultados obtidos com outro 
conjunto de dados e com resultados de outros estudos e modelos elaborados para a região do Golfo 
de Cádis.  

5.1. Comparação com dados de bóias derivantes SVP (Surface Drifter 

Program) 

(Base de dados disponível em www.aoml.noaa.gov/phod/dac/gpd_drifter.html ). 
 

 
Na figura 22 está representada a distribuição dos 

dados de bóias SVP para a região em estudo.  
As bóias derivantes providenciam uma medida 

lagrangeana da velocidade à superfície. Na figura 23 está 
representado o campo médio de velocidade zonal para o 
período entre Abril 1990 e Junho 2008. 

 
 
 

Fig. 22  - Distribuição dos dados das bóias SVP para a região em 

estudo 

 

Fig. 23  - Campo médio de velocidade zonal (u) à superfície calculado através dos dados de SVP 

  Identifica-se, na figura 23, a corrente dos Açores, como o jacto zonal para Este, centrado a 
cerca de 34ºN. Em comparação com os campos de velocidade obtidos através dos dados ARGO e 
ADT pode-se observar que este campo obtido pelas bóias derivantes apresenta uma corrente dos 
Açores muito mais concentrada zonalmente do que anteriormente observado, este facto deve-se, em 
grande parte, à maior quantidade de dados SVP, que possibilita uma média com menos ruído. 
Através da figura 24 pode-se verificar que os valores de velocidade para a corrente dos Açores 
calculados pelos através dos dados de SVP se concentram principalmente entre os valores calculados 
pelos dados ARGO e ADT. No entanto, mais uma vez, os máximos e mínimos parecem estar 
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razoavelmente de acordo em termos de localização longitudinal. De notar nos valores de velocidades 
praticamente concordantes para os dados de ARGO e SVP no intervalo de longitude 26ºW - 24ºW e 
novamente no ponto 22ºW; e também nos pontos 15ºW e 12ºW a semelhança entre os valores para 
os dados ADT e SVP.    

 

Fig. 24  - Média da Velocidade superficial zonal ao longo da corrente dos Açores (32º-36ºN) para os três conjuntos de 

dados 

Na tabela 1 estão indicados os valores da média da velocidade feita para a extensão da corrente 
dos Açores para o intervalo [32ºW-10ºW; 32ºN-36ºN]. Como era de esperar pelas figuras anteriores, 
o valor mais elevado foi o obtido através dos dados ARGO, seguido pelo obtido através dos dados 
SVP e finalmente o valor menor foi estimado através dos dados de ADT.  

Tabela 1- Média (para a CA: 32º-10ºW; 32-36ºN) da velocidade zonal à superfície  

Dados ARGO ADT SVP 

Velocidade (cm/s) 5.02 2.77 3.77 

 
Seguidamente quis-se comparar a direcção da velocidade zonal à superfície em secções 

longitudinais, de modo a comparar os diferentes conjuntos de dados em termos de estrutura da 
corrente dos Açores. Como foi dito anteriormente, a estrutura obtida pelos dados SVP apresentava 
menos variabilidade, mas como se pode ver na figura 25 é possível observar algumas semelhanças 
entre os três conjuntos de dados. Os três campos apresentam um jacto zonal centrado a cerca de 
34ºN, com maior variação, em latitude, no eixo para os dados ARGO e ADT. A cerca de 37ºN - 
38ºN é possível observar uma tendência para um escoamento para Oeste para os três conjuntos na 
secção mais Oriental (12ºW), a Sul e a Norte da corrente dos Açores, como anteriormente observado 
(Käse et al., 1986; Klein e Siedler, 1989; Paillet e Mercier 1996; New et al., 2001). 
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Fig. 25  - Vectores de velocidade zonal à superfície calculados através de dados: em cima) ARGO; ao centro) ADT; em 

baixo) SVP 
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Em relação ao Golfo de Cádis, pode-se observar através da figura 26, onde está representada a 
variação em longitude (de 14ºW a 10ºW) da velocidade média à superfície entre 32ºN-38ºN, para 
Este (valores positivos) e para Oeste (valores negativos), que os valores de velocidade obtidos 
através dos dados de SVP são maiores para a zona mais oriental, tanto para a velocidade para Este 
como para Oeste. Os dados ADT e ARGO mostram um decaimento de intensidade a partir de 11ºW 
e um pico de intensidade, tanto para a velocidade para Este como para Oeste a 12ºW.   

Na tabela 2 estão apresentados os valores médios de velocidade para esta região. Verifica-se que 
para os dados SVP, a intensidade da velocidade é maior para as duas componentes da velocidade 
zonal à superfície, e para os dados ADT os valores são menores, no entanto os valores são bastante 
comparáveis entre si mostrando todos uma maior intensidade de velocidade para Este.  

 

Fig. 26  - Média [32ºN-38ºN] da Velocidade superficial zonal para a região do Golfo de Cádis, para os três conjuntos de 

dados 

Tabela 2 - Média (14ºW-10ºW; 32ºN-38ºN) da velocidade zonal para o Golfo de Cádis 

Dados ARGO ADT SVP 

Velocidade Este (cm/s)  3.95 2.44 4.25 

Velocidade Oeste (cm/s) 2.56 0.77 3.89 

 
A função de corrente pode ser definida para um escoamento bidimensional e incompressível (e 

por isso: ̀
a

`� 
 `b
`� � 0) como: 

c �    �  Ψ  (33)   
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Onde Ψ � �0,0, Ψ� e c � �/, �, 0�  
Obtém-se então: 

/ �  �Ψ
�0   (34)   

� �  " �Ψ
�.   (35)   

 
As componentes x e y da velocidade num dado ponto são dadas pelas derivadas parciais da 

função de corrente nesse ponto. Por essa razão as iso-linhas da função de corrente correspondem à 
trajectória das partículas num escoamento estacionário, pois são tangentes ao vector velocidade do 
escoamento. Num gráfico de iso-linhas de função de corrente, o escoamento deixa os maiores valores 
da função de corrente à sua direita, podendo-se assim identificar a trajectória que o escoamento 
efectua.      

Através das duas componentes, u e v, da velocidade à superfície obteve-se a função de corrente 
para os três conjuntos de dados para o Golfo de Cádis, com o objectivo de se examinar a trajectória 
do escoamento nesta região. Observando a figura 27 pode-se verificar, principalmente para os dados 
de ADT, a recirculação ciclónica produzida pelo escoamento nesta região. Nos três conjuntos de 
dados observa-se que o escoamento é principalmente zonal na zona mais ocidental mas há alguma 
evidência de recirculação ciclónica a sudoeste da Península Ibérica. 

 

5.2.  Comparação com modelos 

Nesta secção pretende-se comparar os resultados obtidos experimentalmente através dos dados 
de ARGO e de ADT com modelos da zona oriental da Corrente dos Açores.  

Jia (2000); Özgökmen et al. (2001); Kida (2006) e Peliz et al. (2007) utilizaram modelos 
numéricos com o intuito de estudar os padrões de circulação formados devido à intrusão de AM no 
Golfo de Cádis. Como foi descrito na subsecção 1.2, os modelos encontraram uma estrutura de 
circulação ciclónica, a que foi dado o nome de pluma-β, formada quando se incluía as trocas de 
massa que ocorrem no Estreito de Gibraltar.  

Jia (2000), usando um modelo MICOM (Miami Isopycnic Coordinate Ocean Model) com uma 

resolução 1/3º x 1/3º, observou a formação de uma recirculação ciclónica com uma forte componente 
barotrópica, na zona do Golfo de Cádis, ao incluir, no seu modelo, o processo correspondente à 
intrusão de Água Mediterrânea no Estreito de Gibraltar (fig. 28). O transporte encontrado para a 
pluma-β foi de 7.13 Sv. Ao remover o processo de intrusão do seu modelo, não havia a formação da 
pluma-β nem havia evidências da Corrente dos Açores e Jia (2000) conclui que a formação da CA e 
da recirculação ciclónica é devida à troca de massa entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo 
que ocorrem no Estreito de Gibraltar. 

Özgökmen et al. (2001), através de um modelo quasi-geostrófico de 1½ camada, estudaram a 
sensibilidade da circulação da região tendo em conta a presença ou a ausência de um sumidouro de 
massa na camada superficial do Oceano, com o objectivo de determinar a importância da intrusão de 
AM no Oceano Atlântico na região do Golfo de Cádis. Na figura 29 estão representadas as duas 
soluções do seu modelo, com e sem o sumidouro. Özgökmen et al. (2001) verificaram que, na 
presença de um sumidouro de massa de 1 Sv no Estreito de Gibraltar, representativo da intrusão da 
AM nas camadas intermédias do Oceano Atlântico, havia formação de uma célula ciclónica no Golfo 
de Cádis, assim como uma tendência para um transporte para Este entre 32ºN - 36ºN, semelhante à 
Corrente dos Açores.   
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Kida (2006) utilizou um modelo de 2 camadas com batimetria real da vertente continental e 

incluiu um transporte de 2 Sv no Estreito de Gibraltar. Na figura 30 está representado o resultado 
para a altura da superfície livre e os valores de transporte obtidos através do modelo. Kida (2006) 
verificou que se formava um jacto zonal para Este entre 34ºN e 36ºN com um transporte de 4.0 Sv, 
análogo à corrente dos Açores e um jacto zonal para Oeste entre 36ºN e 38ºN, correspondente à 
contra-corrente dos Açores, com um transporte de 2.0 Sv. Também verificou a formação de uma 
recirculação ciclónica na zona do Golfo de Cádis, este resultado é coincidente com a teoria da 
pluma-β. 

Peliz et al. (2007) utilizaram o modelo ROMS (Regional Oceanic Modelling System) com 
grelhas de alta resolução para estudar a circulação superficial no Golfo de Cádis. Um dos resultados 
obtidos está representado na figura 31 onde são feitas duas experiências, com e sem a Subcorrente 
Mediterrânica. Verifica-se, através dessa figura, que, apesar de aparecer uma recirculação fraca na 
ausência da ScM, a pluma-β só se forma quando esta é incluída. Peliz et al. (2007) observaram que 

a) 

 
b)                                                                                       c)     

  
Fig. 27  - Função de Corrente (Ψ) calculada a partir dos dados a) ADT b) ARGO e c) SVP 

Linha = 0.02 Sv 

Linha = 0.05 Sv Linha = 0.05 Sv 
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houve formação de uma recirculação ciclónica média no Golfo de Cádis, com cerca de 4 Sv de 
transporte nos primeiros 600 m e confirmaram que o principal forçamento desta estrutura é a ScM.     

A função de corrente calculada neste trabalho através dos dados ARGO está representada na 
figura 32. Verifica-se um jacto zonal para Este entre 33ºN e 35ºN, análogo à CA, e uma tendência 
para Oeste a Norte da CA, correspondente à CCA. Junto ao Golfo de Cádis pode-se também verificar 
alguma evidência da recirculação ciclónica, apesar de parte do escoamento da CA se dirigir para Sul 
junto à costa Africana, parte recircula ciclonicamente na direcção Noroeste, no entanto não é muito 
evidente a presença de uma pluma-β. Obteve-se, para a região 14ºW - 10ºW, um transporte, nos 
primeiros 800 m, para Oeste mais fraco do que para Este, com um transporte resultante para Este de 
4.87 Sv.  

O resultado obtido para a função de corrente calculada através dos dados de ADT está 
representado na figura 32. Este resultado é mais próximo dos resultados obtidos pelos modelos, 
comparando com o obtido pelos dados ARGO, provavelmente devido à pluma-β apresentar uma 
forte componente barotrópica. Pode-se observar o jacto zonal para Este entre 32ºN e 36ºN 
correspondente à CA, e é também bem visível a recirculação ciclónica que ocorre no Golfo de Cádis. 
Na zona a Sudoeste da costa Portuguesa é possível identificar uma estrutura semelhante à pluma-β, 
como visível anteriormente nos modelos.  

 
   

 

Fig. 28  - Função de Corrente Barotrópica média (em Sv) para o modelo obtido por Jia (2000) com resolução de 1/3º.   
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Fig. 29  - Resultados da função de corrente obtidos pelo modelo de Özgökmen et al. (2001): em baixo) com e em cima) 

sem, o sumidouro de massa na camada superficial. 

 

Fig. 30  - Resultado para a pluma−β obtido por Kida (2008) para um sumidouro de 2 Sv 

Ψ sem sumidouro 

Ψ com sumidouro 
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Fig. 31  - Função de corrente para os primeiros 600 m obtido por Peliz et a.l (2007) para: em cima) caso homogéneo 

com ScM; em baixo) sem ScM 

Fig. 32  - Função de Corrente calculada através das componentes u e v obtidas com os dados ADT (esquerda) e ARGO 

(direita) com valores de transporte para os primeiros 800m 

 

Ψ: com ScM 

Ψ: sem ScM 

Linha=0.05 Sv Linha=0.02 Sv 
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6. Discussão/Conclusão 

Foram apresentados os resultados obtidos para velocidade de corrente e transportes para a parte 
oriental da corrente dos Açores através de dados hidrográficos ARGO e dados de ADT resultantes da 
junção entre dados de altimetria e ARGO.  

A velocidade geostrófica obtida através dos dados ARGO apenas fornece a componente 
baroclínica do escoamento, ao contrário da obtida através de dados ADT que providencia uma 
estimativa absoluta da velocidade de corrente, pois também inclui a componente barotrópica do 
escoamento.  

O objectivo do trabalho era confirmar observacionalmente a existência de uma recirculação 
ciclónica no Golfo de Cádis, como previsto nos modelos, e também calcular o transporte tanto ao 
longo da Corrente dos Açores como para a pluma-β. 

2.77 cms-1 e 1.60 cms-1 foram os valores médios (até 1500 dbar) de velocidade zonal para Este 
obtidos para a corrente dos Açores através dos dados de ARGO e ADT, respectivamente. À 
superfície, o valor foi de 5.02 cms-1 e 2.72 cms-1, indicativo que a velocidade geostrófica para a 
corrente dos Açores é mais intensa à superfície. Os perfis de velocidade geostrófica indicam que a 
CA está contida principalmente nos primeiros 1000 m e com intensificação à superfície, como 
anteriormente tinha sido observado por Klein e Siedler (1989), Stramma e Müller (1989), Pingree et 
al. (1999) e Alves et al. (2002). A corrente dos Açores aparece como um jacto quase zonal centrado a 
34ºN, com alguns meandros, que não seriam esperados num campo médio, mas que aparecem devido 
ao número de dados na região ser baixo.  

A diferença entre os valores médios obtidos pelos dados ARGO e ADT são distintos, como era 
de esperar, no entanto a variação em longitude da velocidade zonal ao longo da corrente dos Açores 
mostra que esta é comparável, principalmente em termos de localização dos máximos e mínimos de 
velocidade de corrente. Observando os perfis de velocidade até 1500 dbar pode-se concluir que os 
dois conjuntos de dados mostram resultados semelhantes em termos de estrutura do escoamento, não 
tanto em intensidade. Ambos os conjuntos mostram um jacto zonal para Este, com o eixo a cerca de 
34ºN e um jacto para Oeste, a cerca de 37ºN - 38ºN contidos principalmente nos primeiros 1000 
dbar, que podem ser identificados como a CA e a CCA, respectivamente.  

O valor médio de transporte para Este obtido para a corrente dos Açores (de 32ºW a 10ºW, no 
intervalo 32ºN - 36ºN até 1500 dbar) foi de 16.5 Sv para os dados ARGO e 12.42 Sv para os dados 
ADT. Os valores calculados neste trabalho encontram-se perto do intervalo de 7 a 15 Sv, valores de 
transporte estimados por Käse et al. (1986), Klein e Siedler (1989), Stramma e Müller (1989), Arhan 
et al. (1994), Alves e Colin de Verdière (1999), Pingree et al. (1999), Alves et al. (2002) e Juliano et 
al. (2005). Comparando também em termos de secções individuais verifica-se que os valores estão 
muito próximos dos valores anteriormente estimados.  

Na região do Golfo de Cádis (14ºW - 10Wº; 32ºN - 38ºN), a velocidade de corrente e o 
transporte foram calculados para os primeiros 800 dbar, no intuito de se estudar a circulação da 
camada superior do Oceano e comparar os resultados com a teoria da pluma-β. Para os dados ARGO 
a velocidade média para Este foi de 3.07 cms-1 e para Oeste de 1.59 cms-1, para os dados de ADT os 
valores foram 1.36 cms-1 para Este e 1.50 cms-1 para Oeste. Verificou-se também que o escoamento 
médio mostrava uma tendência para Oeste a Norte da CA, mais visível para os dados ADT. O 
transporte médio zonal calculado através dos dados ADT e ARGO foi de, respectivamente, 7.08 Sv e 
11.19 Sv para Este, e 7.14 Sv e 8.44 Sv para Oeste. Estes resultados estão coerentes com a hipótese 
de existir uma recirculação ciclónica no Golfo de Cádis, não só devido aos valores de transporte e 
velocidade para Oeste serem acentuados como também pela existência de um escoamento para 
Oeste, a Norte da Corrente dos Açores.  

Os dados de SVP proporcionam outra medida de velocidade de corrente absoluta, comparando o 
campo de velocidade geostrófica à superfície obtida pelos três conjuntos de dados (ARGO, ADT e 
SVP) pode-se verificar que todos demonstram resultados semelhantes: a corrente dos Açores entre 
32ºN - 36ºN e a contra corrente dos Açores entre 37º-38ºN, apesar de os dados SVP apresentarem a 
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CA com menos ruído, principalmente devido à maior densidade de dados e também devido à média 
ser feita num período de tempo maior. Através dos dados de SVP também se pode observar a 
recirculação ciclónica na zona do Golfo de Cádis.   

Jia (2000); Özgökmen et al. (2001); Kida (2006) e Peliz et al. (2007) realizaram modelos com o 
objectivo de estudar os padrões de circulação do Golfo de Cádis, e concluíram que devido à intrusão 
da AM no oceano Atlântico forma-se uma célula de recirculação ciclónica na camada superficial, 
denominada de pluma-β, como resposta ao sumidouro de massa sofrido por essa camada. Nos 
resultados obtidos através de dados ARGO, mas principalmente nos resultados obtidos através de 
dados de ADT é verificada uma estrutura semelhante à pluma-β, encontrada nesses modelos, 
coerente com a indicação de que a pluma-β é uma estrutura que apresenta uma forte componente 
barotrópica. As estimativas de transporte da pluma-β através dos dados ARGO e ADT mostram 
valores um pouco superiores aos obtidos pelos modelos que estimaram um valor de ~4 Sv, mas ainda 
assim comparáveis. Nos dois conjuntos de dados observa-se que a corrente dos Açores ao chegar ao 
Golfo de Cádis forma uma recirculação ciclónica resultando num escoamento que sai desta região na 
direcção Noroeste, formando assim a chamada pluma-β. 

O aumento de dados nos últimos anos para esta região foi crítico para chegar a este resultado, já 
que a pluma-β é uma estrutura média e por isso só é esperada quando se calculam campos médios 
para um período de alguns anos. No entanto, a densidade de dados na região do Golfo de Cádis ainda 
é insuficiente e deveria ser complementada de maneira a se obterem cada vez melhores resultados. 
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