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Antonio Geraldo Ferreira 
Paulo Travassos 

INTRODUÇAo 

Desde o lançamento ao espaço do primeiro satélite de observação da Terra, há 

mais de 40 anos, eles se tornaram, com o passar do tempo, uma ferramenta tecnológica 

indispensável para monitorar o oceano e a atmosfera, visto que forneciam medidas 

freqüentes e seguras da distribuição espacial e temporal de parâmetros físicos e biológicos 

do oceano tais como temperatura da superfície do mar (TSM), sal in idade, concentração 

de clorofila, entre outros; e da atmosfera, como precipitação, vento, cobertura de nuvens, 

etc. De fato, junto com seus sensores de observação da terra e do oceano, os satélites 

meteorológicos vêem a Terra de uma perspectiva global, a qual é única e inalcançável 

por qualquer outro sistema de observação (Kidder and Vonder Haar, 1995). 

Até então, o conhecimento sobre os oceanos, através de parâmetros atmosféricos e 

oceanográficos, apoiava-se em medidas pontuais obtidas através da realização de expedições 

oceanográficas, distribuidas no tempo e no espaço de forma bastante heterogênea. Foi apenas 

a partir do aparecimento da técnica do sensoriamento remoto, que estes parâmetros passaram 

a ser coletados de forma repetitiva, com uma freqüência da ordem de 24h ou menos, e com 

resolução espacial variando de metros a centenas-milhares de quilômetros. Isto tornou possível 

o acompanhamento e análise da evolução espaço-temporal de parâmetros e fenômenos 

atmosféricos e oceanográficos, tais como a cobertura de nuvens, ventos próximos à superfície 

e em altitude, TSM e suas anomalias (indicativas dos fenômenos EI Nino e Dipolo do Atlântico), 

ressurgências costeiras e a concentração de clorofila-a. 

Sensores como o Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) - a bordo 

dos satélites de órbita polar da série NOAA-n (National Oceanis and Atmospheric 

Administration); o Moderate-Resolution Imaging Spectrometer (MODIS) - a bordo do satélite 

de órbita polar AQUA e o Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) - a bordo do 

satélite de órbita polar OrbView-2 (conhecido como SeaSTAR), ambos da NASA (National 

Aeronautics and Space Administration), são capazes de fornecer informações relativas a 

TSM (AVHRR e MODIS) e concentração de clorofila-a (SeaWiFS). Já, sensores como o 

Active Microwave Instrument (AMI) e SeaWinds, a bordo dos satélites ERS-1 e 2 da ESA 

(European Space Agency ) e QuikScat da NASA, respectivamente, permitem a obtenção 

de dados de ventos muito próximos à superfície oceânica . 
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Os dados obtidos a partir desses sensores foram utilizados para gerar as climatologias 

mensais e sazonais da TSM, do vento e da clorofila-a apresentadas neste trabalho e cobrem 

o período de execução do programa REVIZEE (1995 a 2003), com exceção dos dados de 

clorofila-a cujas imagens estiveram disponíveis para processamento somente a partir de 

setembro de 1997. No caso específico da TSM, esta foi gerada e disponibilizada para os 

usuários, durante a fase de execução do REVIZEE, em tempo quase real, permitindo associar 

a sua variabilidade aos resultados obtidos in situ durante as expedições oceanográficas. 

OBJETIVO 

Como delineado na Proposta Regional de Trabalho do Programa REVIZEE, o objetivo 

principal do Sensoriamento Remoto no REVIZEE/SCORE/NE é o de disponibilizar a TSM, 

gerada através dos dados fornecidos pelos satélites da série NOAA-n, numa base diária, 

semanal e mensal. Ressalta-se porém que além dessas informações, também foram 

geradas ao final do REVIZEE, utilizando dados de satélites, as climatologias da TSM, da 

concentração de clorofila-a, do vento e da precipitação. 

DADOSEMETODOLOG~ 

Para determinar dados relativos à temperatura da superfície do mar, concentração 

de clorofila-a e vento próximo à superfície oceânica utilizando dados de satélite, selecionou

se a área compreendida entre as latitudes 30° N e 30° S e longitudes 80° W e 5°E, que 

compreende as águas internacionais do oceano Atlântico Intertropical, na qual esta inserida 

a ZEE (Zona Econômica Exclusiva) do Norte e Nordeste brasileiro, situada entre as latitudes 

15°N e 15°S e longitudes 500W e 15°W (figura 3.1). 

Figura 3.1 - Região de estudo: a) Oceano Atlântico na área compreendida entre as latitudes 30' N - 30'S 
e longitudes 80'W - 5' E, e b) Divisões da ZEE. Fonte: Figura 3.1 b: Programa REVIZEE - Proposta 
Nacional de Trabalho, 1997. 
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• Dados utilizados 
Dados de temperatura da superfície do mar 

Os dados de temperatura da superfície do mar (TSM) foram gerados a partir das 

imagens NOAA/AVHRR, para o período de janeíro de 1995 a dezembro de 2002, com 

resolução espacial de 9 km e acurácia variando entre 0,3 e 0,5 oCo As passagens escolhidas 

foram as das órbitas ascendentes (durante o dia). Para o período compreendido entre 

janeiro de 2003 e dezembro de 2004, foram utilizados dados com resolução espacial de 

4 km, obtidos a partir das imagens AQUA/MODIS. As órbitas escolhidas também foram 

as ascendentes (durante o dia). A acurácia na medida, para esse sensor, é de 

aproximadamente 0,3 oCo Para mais detalhes a respeito dos satélites de órbita polar da 

série NOAA e AQUA e dos sensores AVHRR e MODIS, consultar anexo A. 

Ressalta-se que as TSMs para o período de janeiro de 1995 a março de 2001, 

foram obtidas a partir das imagens do satélite NOAA-14, recepcionados pelo sistema de 

recepção e processamento de imagens de satélites de órbita polar da FUNCEME 

(Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos). Em abril de 2001 esse sistema 

apresentou graves problemas e foi substituído somente em janeiro de 2002. Para não 

interromper o fornecimento das imagens de TSM para o REVIZEE durante a fase de 

instalação e testes do novo sistema, essas foram obtidas junto à NOAA/NASA AVHRR 

Oceans Pathfinder Sea Surface Temperature data, via File Transfer Protocol (FTP), no 

endereço eletrônico: http://podaac.jpl.nasa.gov/pub/sea_surface_temperature. 

Dados de vento 

Os dados de vento foram obtidos junto ao IFREMER/CERSAT, via ftp no endereço 

eletrônico: ftp.ifremer.fr/Ipub/ifremer/cersatltmp/MWF_E 1_monthly14 7349. tar e ftp.ifremer.fr/ 

/pub/ifremer/cersatltmp/MWF _E2_monthly147341 O.tar. Esses arquivos continham dados 

mensais da velocidade do vento e das suas componentes zonal e meridional, sobre a área 

compreendida entre as latitudes 30° N - 30° S e longitudes 70° W - 20° W. 

Os arquivos relativos ao período de março de 1992 a março de 1996 

(MWF _E1_monthly147349.tar) foram gerados a partir das imagens ERS-1/AMI, e os 

relativos a março de 1996 a janeiro de 2001 (MWF _E2_monthly147341 O.tar) a partir das 

imagens ERS-2/AMI. Ambos os arquivos foram obtidos no formato NETCDF, com 

resolução espacial de 1°. de longitude x 1°. de latitude. A acurácia na medida da velocidade 

do vento estimada por esses satélites é aproximadamente 1 m/s e 14°em direção. 

Os dados de vento relativos ao período compreendido entre fevereiro de 2001 e 

dezembro de 2003, foram gerados a partir das imagens QuikSCAT/SeaWinds. Esses 

dados foram obtidos via ftp, no formato ASCII, numa base diária, com resolução espacial 
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de 25 km, no endereço eletrônico http://poet.jpl.nasa.gov. A acurácia dos mesmos é de 

2 m/s e 20° em direção. 

Dados de concentração de clorofila-a 

Os dados de concentração de clorofila-a foram gerados a partir das imagens 

SeaStar/SeaWiFS. A resolução espacial dos mesmos é de 9 km e cobrem o período 

compreendido entre setembro de 1997 e dezembro de 2004. As imagens do satélite 

SEaStar foram obtidas junto à NASA, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), via FTP, no endereço eletrônico http://daac.gsfc.nasa.gov/data/dataseUSEAWIFS. 

Após o processamento, os mesmos foram disponibilizados em formato ASCII, para a 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). 

Dados de precipitação 

Os dados médios mensais de precipitação sobre a área definida para estudo (ver Item 3), 

foram obtidos junto ao Global Precipitation Climatology Project (GPCP), via ftp, no endereço 

eletrônico: htlp://cics.umd.edu/-yin/GPCP/main.html, e referem-se ao período compreendido 

entre 1985 e 2000. Esses dados possuem cobertura espacial de 2.50 latitude x 2.5' longitude, e, 

referem-se ao GPCP Versã02 Combined Precipitation Data Set (Satélite-Pluviômetro) . 

• Metodologia 
Neste item descreveremos apenas os algoritmos utilizados para gerar as TSMs, a 

partir das imagens de satélite, uma vez que na proposta nacional de trabalho esse era o 

produto principal a ser gerado pela área de sensoriamento remoto dentro do Programa 

REVIZEE. Detalhes dos algoritmos utilizados para gerar os campos de vento próximos à 

superfície oceânica e concentração de clorofila-a podem ser encontrados em Ferreira 

(2005) e os de precipitação em http://cics.urnd.edu/-yin/GPCP/main.html. 

A obtenção TSM a partir de radiômetros infravermelhos a bordo de satélites, numa 

base diária, semanal e mensal, tem permitido o monitoramento dos oceanos em escala 

global e regional , sendo que a principal fonte de dados infravermelhos termais da TSM 

são os satélites operacionais de órbita polar da série TIROS-N/NOAA, AQUA e TERRA. 

A seguir, serão apresentados os aspectos teóricos relacionados à determinação 

da TSM utilizando-se sensores passivos a bordo desses satélites. 

Aspectos teóricos relacionados à determinação da TSM 

Um radiômetro mede a radiação sobre uma banda finita de comprimento de onda. Supondo 

que L("" "-:,) representa a radiância medida na região ", para "2' para um corpo negro 
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Para qualquer radiância medida dentro de uma janela de comprimento de onda 

específico, existe uma temperatura associada, tal que, naquela temperatura, um corpo 

negro emitiria a mesma radiação. Isto é chamado de temperatura de brilho. Em iguais 

circunstâncias , se conhecemos a emissividade de um corpo e medimos a radiância 

emitida , podemos determinar a temperatura verdadeira do corpo . Porém, há três 

limitações principais em usar medidas de radiância , diretamente a partir de sensores a 

bordo de satélites, para estimar a TSM. Primeiramente, as nuvens bloqueiam a radiação 

infravermelha proveniente da superfície. Se as regiões com nuvens não forem 

identificadas apropriadamente, as medidas da temperatura da nuvem serão associadas 

incorretamente com a TSM . Em segundo, a atmosfera interveniente absorve parte da 

radiação emitida pela superfície e esta também emite alguma radiação que vai 

diretamente ao sensor do satélite. Em terceiro lugar, a radiação solar é refletida da 

superfície para o sensor. 

Esses problemas são corrigidos pelos procedimentos que identificam as regiões 

com nuvens ou as regiões que podem estar contaminadas com radiação solar. Além 

disso, os efeitos da atmosfera interveniente são dependentes do comprimento de onda. 

A medida passiva da radiação em diferentes comprimentos de onda pode ser usada para 

inferir uma correção atmosférica. 

A fim de estimar acuradamente a TSM, é necessário eliminar a influência da emissão 

das nuvens, além de calibração e navegação precisas. Antes de estimar a TSM, os pixels 

da imagem com resolução total (full-resoluti on) devem ser discriminados em pixels livres 

de nuvens ou em pixels contaminados por nuvens, usando algoritmos de filtragem de 

nuvem, isto é, testes de limiares para refletância, e da temperatura de brilho entre canais 

divididos em janelas. 

Esquema de processamento 

A determinação da TSM utilizando os dados do satélite NOAA, canais 1, 2, 3, 

4 e 5, passa pelas seguintes etapas: Imagens NOAA/AVHRR nos Canais 1, 2, 4 e 5 -7 

Geolocalização -7 Correção Radiométrica -7 Mascaramento de Nuvens -7 

Correção Atmosférica -7 Mapas de TSM. Esses passos são mostrados de forma 

esquemática na figura 3.2, e informações sobre cada uma destas etapas são 

apresentadas a seguir. 
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INPUT: 
NOAAlAVHRR; 

CANAIS 1, 2, 3, 4, 5 

PRE-P~9~~~S_A!'1.!'~ -r~1 __________ , , , , , , , 
I I GEOLOCALlZAÇAo I : 

+ 
CORREÇÃO 

RADIOMETRICA 

MASCARAMENTO 
DE NUVEM 

:_------- - - +----- ----- ~ 

CORREÇÃO 
ATMOSFERICA 

MAPAS DE TSM 

Figura 3,2 - Diagrama esquemático dos processos necessários à obtenção da TSM, 
Fonte; Adaptado de França, 1994. 

Geolocalização: A geolocalização ou correção geométrica é o processo responsável 

pelo registro das coordenadas da imagem com coordenadas geográficas (latitude, 

longitude), e deve ser realizado para cada imagem recebida; 

Correção Radiométrica: É o processo responsável pela transformação do valor de 

"count" gravado pelo sensor remoto, em radiância (W/m2); 

• Mascaramento de Nuvens: Este processo visa detectar e separar os pixels das imagens 

NOAAlAVHRR contaminados por nuvens dos não contaminados, uma vez que somente 

pixels livres de nuvens são utilizados para obtenção da TSM, As cinco técnicas de 

mascaramento de nuvens utilizadas no algoritmo que estima a TSM (Gross Threshold , 

Q , Coherence ou Partial Coherence, New Coherence e TB4 - TB5), foram implementadas 

e calibradas como apresentado por (França e Cracknell, 1994 e1995); 

• Correção Atmosférica: Este processo é responsável pela remoção da contaminação da 

influência atmosférica nos dados gravados pelos canais dos satélites em geral. Aqui a 

metodologia baseia-se no procedimento utilizado pela NOAA, que é o algoritmo MCSST 

(Multi-Channel Sea Surface Temperature). Para mais detalhes ver item a seguir. 

Correção atmosférica 

A metodologia de correção das influências atmosféricas nos canaisAVHRR baseia

se no procedimento utilizado pela NOAA, que faz uso do algoritmo MCSST ("Multi-Channel 
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Sea Surface Temperature"). Esse algoritmo é calibrado com medidas in situ de temperatura 

da superfície do mar, obtidas através de bóias que realizam medidas de TSM à 

profundidade média de 1m, simultaneamente com as passagens dos satélites da série 

NOAA-n. Através do uso simultâneo da temperatura de brilho dos canais 4 e 5 (Tb4 e 

Tb5) e medidas in situ de TSM via bóias oceanográficas, a equação 2.11 é obtida através 

de regressão, para determinação da TSM (OC), 

TSM = ao Tb4 + a, (Tb4 - Tb5) + a, (Tb4 - Tb5) (1.0/cos(e) - 1) - a
3 

(3.2) 

em que os parâmetros ao' a
" 

a, e a
3 

são atualizados periodicamente pela NOAA, 

utilizando o procedimento descrito acima. Em 1995, por exemplo, início da operação do 

NOAA-14, os valores destes parâmetros eram: ao= 1.017342, a, = 2.139588, a, = 0.779706 

e a3 = 278.43, sendo que a última atualização aconteceu em agosto de 2002. Tb4 e Tb5 

são as temperaturas de brilho nos canais 4 e 5, respectivamente, e e é o ângulo zenital 

do satélite para um dado pixel na imagem dos canais AVHRR 4 e 5. 

As equações utilizadas para derivar a TSM, baseadas no MCSST (para as passagens 

durante o dia), a partir dos satélites NOAA 15, NOAA-16, NOAA-17 eAQUNMODIS, podem 

ser encontradas em www.noaa.gov e http://modis.gsfc.nasa.gov, respectivamente. 

O processo descrito anteriormente (Figura 3.2) pode ser mais bem visualizado 

através da seqüência mostrada na Figura 3.3, onde se observa as imagens NOAA-14/ 

AVHRR, canal 2 dos dias 02 ,06 e 30/12/1996, depois de aplicado o processo de 

geolocalização e correção radiométrica - Figuras 3.3 (a), (d) e (g). As Figuras 3.3 (b), (e) 

e (h) são obtidas das Figuras 3.3 (a) , (d) e (g) , respectivamente, depois da aplicação do 

processo de mascaramento de nuvens, uma vez que pixels contaminados por nuvens 

não podem ser utilizados para o cálculo da TSM. Após esse processo e o de correção 

atmosférica, obtém-se as Figura 3.3 (c), (f) e (i), que mostram o campo de TSM dos dias 

02,06 e 30/12/1996, às 16:30 GMT. 
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(a) (b) (c) 

(g) (h) (i) 

Figura 3.3 - Imagens NOAA-14/AVHRR, canal 2, [(a), (d) e (g)J dos dias 02, 06 e 30/12/1996, das 16:30 
GMT (13h 30min local) , 15:40 GMT (12h 40min loca l) e 16:20 GMT (13h 20min local), respectivamente; 
Máscara de nuvens [(b) , (e) e (h)J aplicadas às imagens (a), (d) e (g) respectivamente, TSM gerada para 
cada imagem (c), (I) e (i). 
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Na parte inferior da imagem 3.3(d), pode-se ver o reflexo do sol sobre a água, 

conhecido com sung/int. A imagem afetada pelo sunglint também não é utilizada para o 

cálculo da TSM, conforme pode ser observado nas figuras 3.3 (e) e (t) , uma vez que ele 

pode mascarar o valor calculado da TSM a partir do dado do satélite. 

Para gerar os mapas mensais de TSM a partir dos dados NOAA-14/AVHRR, o algoritmo 

desenvolvido busca, pixel a pixel nas imagens diárias que irão compor a TSM de determinado 

mês, aquele pixel que possui o valor de maior temperatura e armazena esse va lor. Após a 

leitura completa da imagem e seleção dos pixels com maior valor de temperatura, o mapa 

da TSM mensal é gerado. O desempenho do modelo que gera a TSM a partir dos dados 

NOAA-14/AVHRR depois de testado e validado, conforme descrito por (Ferreira et aI., 1996), 

foi operacionalizado na FUNCEME. A Figura 3.4, mostra a TSM mensal, gerada a partir do 

"composite" das imagens diárias de TSM, que neste exemplo ilustrativo é do mês de setembro 

de 2000. Observa-se na imagem da TSM mensal, figura 3.4 (I), que o processo de geração 

da mesma eliminou quase que por completo as nuvens da imagem . 

..... .. , ....... "" ...... "".,.,.., .... ,..".""., .... ", ....... -
(a) (b) (c) 

.... 
(d) (e) (f) 
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(k) (I) 

Figura 3.4 - TSM NOAA-14/AVHRR diária e mensal: a) 03/09/2000, b) 08/09/2000, c) 14/09/2000, d) 15/09/ 
2000, e) 20/09/2000, f) 21/09/2000, g) 22/09/2000, h) 23/09/2000, i) 24/09/2000, j) 25/09/2000, k) 29/09/ 
2000 e I) TSM Mensal para Setembro de 2000, obtida a partir do "composite" das imagens diárias. 

As TSMs mensais geradas para o período de janeiro de 1995 a maio de 2003 podem 

ser encontradas no Atlas da Temperatura da superfície do mar sobre o oceano Atlântico 

intertropical a partir dos dados dos satélites NOAA-14 e NOAA-16 (1995 a 2003), publicado 

pela FUNCEME (ver Ferreira, 2004) . 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

• Padrões mensais e sazonais da TSM no Oceano Atlântico 
Intertropical 

A figura 4.1 mostra as médias históricas sazonais para o campo de TSM obtidas a 

partir do sensor AVHRR, para os períodos de DJF (Dezembro, Janeiro e Fevereiro), MAM 
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(Março, Abril e Maio), JJA (Junho, Julho e Agosto) e SON (Setembro, Outubro e Novembro). 

Verifica-se através dessa figura , que no período de DJF, as TSMs variam entre, 

aproximadamente 15°C e 30°C, sendo que as temperaturas mais elevadas localizam-se 

preferencialmente entre as latitudes 5° N e 15° S, tanto na costa leste do Brasil quanto na 

costa oeste do continente Africano. No trimestre seguinte (MAM), as águas com temperaturas 

acima de 26°C dominam toda a bacia do Atlântico tropical , entre as latitude 5°N e 15°S, 

estendendo-se até a latitude 200 S, na área compreendida entre as longitudes 45°W - 200 W. 

Nos meses seguintes, essas águas mais aquecidas começam a se deslocar em direção 

ao hemisfério norte, seguindo o movimento aparente do sol sobre a Bacia Atlântica Central. 

Esses resultados estão em concordância com aqueles obtidos por (Souza, 1997), 

mostrando que as áreas contendo águas mais quentes posicionam-se preferencialmente 

ao norte da linha do Equador terrestre, durante praticamente todo o ano, com exceção do 

trimestre MAM, onde estas se posicionam preferencialmente no Hemisfério Sul (HS). 

Sabe-se hoje que a circulação de massas d'água nos oceanos influencia fortemente 

a distribuição horizontal do calor recebido pelo sol, por todo o planeta. Regiões de afloramento 

de massas d'água ou ressurgências ("upwelling", em inglês), podem ser encontradas ao 

longo do Equador, onde a dinâmica de Ekman em oceano aberto pode ser aplicada. Nessa 

região, onde a componente de leste dos Alísios é bem desenvolvida, a TSM ao longo do 

Equador, no Atlântico central , é freqüentemente 2°C mais fria do que ao norte e ao sul do 

Equador, a aproximadamente 200 km (Figuras 4.2 f a 4.2 k). Também notamos uma faixa 

de águas relativamente mais frias ao longo do Equador, principalmente nos meses de 

junho, julho e agosto, quando os ventos Alísios de Sudeste começam a ficar mais intensos. 

Se observarmos, por exemplo, a TSM média para os meses de agosto e setembro (Figuras 

4.2 h e 4.2 i), notamos que as águas costeiras da África são mais frias do que as águas na 

mesma latitude, longe da costa africana, em decorrência das ressurgências costei ras. 

Trabalhos pretéritos sugerem que as baixas temperaturas observadas superficialmente 

ao longo do Equador são, pelo menos em parte, resultado da divergência de águas superficiais 

resultante de um transporte de Ekman em ambos os lados do Equador (Knauss, 1997). 

Na bacia Atlântica, entre as latitudes 30° N - 30° S, as TSMs mais baixas aparecem 

no lado leste da bacia, ao longo da zona costeira da Mauritânia-Senegal e de Angola. Para 

essas regiões, as TSMs mínimas ocorrem durante janeiro a abril, na parte norte e durante 

julho a novembro, no sul. Segundo Servain e Legler (1986), essas TSMs mínimas são 

influenciadas pelas correntes superficiais frias em direção ao Equador (Corrente Canária 

ao norte e a corrente de Benguela ao sul) e pela permanente e sazonal ressurgência costeira. 

Esse resultado amplia os obtidos por Picaut et ai (1985) apud Servain e Legler (1986), que 
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afirmam que as T8Ms mínimas ocorrem entre fevereiro e abril na parte norte e durante 

julho a outubro na parte sul. Isto se explica pelo fato de que a resolução espacial dos dados 

NOAA/AVHRR (9 km x 9 km) é bem superior a dos dados utilizados por Picaut et ai (1985) 

apud 8ervain e Legler (1986, cuja resolução espacial é de 2° de latitude por 2° de longitude. 

As T8Ms relativamente mais baixas ao longo do Equador (0° - 20° W) correspondem à 

ressurgência provocada pela divergência equatorial, que ocorre com maior intensidade entre 

os meses de junho a dezembro (Figuras 4.2 f a 4.2 j). Evidências indiretas sugerem que isto 

pode estar associado também ao efeito de uma forçante remota ligada ao aumento do stress 

zonal do vento no Atlântico equatorial oeste (8ervain e Legler, 1986). As T8Ms mais altas são 

encontradas na parte oeste da bacia Atlântica, onde a termoclina é mais profunda. 

A posição média sazonal da banda zonal de máxima T8M segue um deslocamento 

similar ao da ZelT, isto é, mais para o norte em setembro e outubro (Figuras 4.2 i e 4 .2 j) 

e mais ao sul em março e abril (Figuras 4.2 c e 4.2 d ). 

4O'W 20W 
LONGITUDE 

T5M NOMIAVHRR MEDIA SAZONAL - OJF 

(a) 

LONGITUDE 

TSM NONJAVltRR MEDIA SAZONAl - JJA 

(c) 

O' 

" " " " " '" " " " " " " " " " " " " " " ,. 
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" 23 
32 
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8O'W 4lfW 20'W 
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(b) 

LONGITUDE 

T5M NOANAVHRR MEDIA SAZONAL - SOH 
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Figura 4.1 - Média histórica sazonal da TSM no oceano Atlântico Intertropical , obtidas a partir dos dados do 
satélite NOAAJAVHRR, com resolução espacial de 9 Km x 9 Km, relativas aos trimestres: a) DJF, b) MAM, 
c) JJA e d) SONo A escala de cores representa a TSM em graus Celsius (' C). 
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Focando agora a análise na área compreendida entre as latitudes 15°N e 15°S e 

longitude 500 W e 15°W, na qual a ZEE nordeste esta inserida (entre 4°N e 14°S e 42°W e 

26°W), verifica-se ao longo do ano um gradiente térmico relativamente reduzido, de 

aproximadamente 5°C a 6°C, com a TSM variando de 24°C a 30°C. Entretanto, nessa área, 

uma variação sazonal bem definida pode ser observada, com massas d'água de mesma 

temperatura deslocando-se no sentido sudeste-noroeste, ao longo da faixa litorânea. 

No periodo de dezembro a maio, correspondente ao verã%utono austral , toda a 

faixa litorânea da ZEE nordeste apresenta temperaturas elevadas, superiores a 28°C, 

principalmente nos meses de fevereiro , março e abril (Figuras 4.2 b, c, e d, 

respectivamente) , quando águas com temperaturas entre 29°C e 30°C envolvem toda a 

costa . A partir do mês de maio (Figura 4.2 e), a água quente começa a se deslocar para 

o norte, ao mesmo tempo em que se observa a penetração de águas com temperaturas 

mais baixas, aproximadamente 21 °C, no extremo sudeste da área compreendida entre 

as latitudes 18° S - 20° S e longitudes 22° W - 5° E. A ocorrência dessas águas frias 

provenientes do Atlântico Sul pode ser observada até o mês de setembro (Figura 4.2 i), 

com temperaturas entre 15°C e 22°C. Esses deslocamentos latitudinais estão diretamente 

associados à migração latitudinal do Sistema de Alta Pressão do Atlântico Sul de acordo 

com as estações do ano. No inverno austral, este sistema migra para posições mais ao 

norte. Como o regime de ventos associado a esse centro de alta pressão também 

acompanha este deslocamento, as correntes superficiais e as águas por elas 

transportadas também se deslocam mais para o norte nesta época do ano. Paralelamente, 

a isso, a diminuição da radiação solar incidente sobre o hemisfério sul, mesmo que 

pequena sobre a bacia do Atlântico Tropical, associada aos fatores já citados, contribui 

para o surgimento de águas com temperaturas mais baixas ao sul da ZEE Nordeste. 

A partir do mês de outubro (Figura 4.2 j), as águas mais frias, com temperaturas 

inferiores a 24°C, começam a regredir, dando espaço ao aparecimento de águas com 

temperaturas mais elevadas, superiores a 26°C, que vão, novamente no ápice do verão 

austral, envolver toda a costa norte/nordeste do Brasil, estendendo-se, inclusive, por 

toda a ZEE adjacente. 
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Figura 4.2 - Média histórica mensal da TSM, no oceano Atlânlico Intertropical, obtidas a partir dos dados 
do satélite NOAA/AVHRR, com resolução espacial de 9 Km x 9 Km , relativas aos meses: a) janei ro, 
b) fevereiro, c) março , d) abril, e) maio, f) junho, g) julho, h) agosto, i) setembro, j) outubro, k) novembro 
e I) dezembro. A esca la de cores representa a TSM em graus Celsius ('e) . 

Dipolo de anomalia da temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico Tropical 

A variabilidade térmica interanual no Atlântico Tropical apresenta dois modos típicos de 

variabilidade: um modo equatorial e outro conhecido como dipolo. Este último envolve variações 

espaciais de TSM nos dois hemisférios, entre aproximadamente 5°N - 200 N e 50 S - 200 S com 

variabilidade nas escalas sazonal, interanual e decadal. Segundo Nobre (1993) e Nobre e Shukla 

(1996) apud Souza et ai. (1998), o padrão de dipolo durante o outono austral caracteriza-se pela 

manifestação de um padrão de anomalias de TSM, configurando-se espacialmente com sinais 

opostos sobre a bacia norte e sul do Atlântico. Isto pode ser visto claramente na figura 4.3, que 

mostra as séries temporais mensais dos índices normalizados das anomalias de TSM para o 

Atlântico Norte e Sul, geradas a partir dos sensores AVHRR e MO OIS. 

O padrão inverso de anomalias de TSM, mostrado na figura 4.3, gera, segundo 

Wagner (1996) apud Souza et ai. (1998) , a presença de um gradiente térmico meridional 

e inter-hemisférico nos baixos níveis do Atlântico Equatorial que agindo em conjunto com 
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os padrões anõmalos de pressão ao nível médio do mar (PNM) e do vento horizontal, 

desempenham influências diretas na manutenção, posicionamento e intensidade da ZCIT 

(Nobre, 1993 apud Souza et a/., 1998), que se constitui no principal fenômeno indutor de 

chuvas na região do NEB, quando de sua migração em direção ao Hemisfério Sul , no 

final do verão e outono austral (Hastenrath e Greischar, 1993 apud Souza et al,, 1998), 
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Figura 4.3 - Séries temporais mensais dos indices normalizados das anomalias de TSM para o Atlântico 
Norte (área: 30' N - 5' N e 60'W - 15' E) e Atlântico Sul (área: 5' N - 20' S e 60' W - 15' E), Esses dados foram 
gerados a partir do sensor AVHRR, e compreendem o periodo de janeiro de 1985 a dezembro de 2004, 

A figura 4.4 mostra a série temporal dos índices de anomalias de TSM para oAtlântico 

Tropical (em desvios padrões), gerados a partir de dados obtidos por navios mercantes, 

com resolução espacial de 2° grau de latitude por 2° de longitude (» 222 Km x 222 Km) e 

pelos satélites da série NOAA, com resolução espacial de 9 Km x 9 Km (período: 1985 a 

2002) e com resolução espacial de 4 Km x 4 Km (período: 2002 a 2003), A metodologia 

utilizada para geração dos índices é aquela descrita por (Servain , 1991), 
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Figura 4.4 - Séries temporais mensais do dipolo de TSM para a bacia do Oceano Atlântico Tropical , 
geradas a partir do sensor AVHRR e de navios mercantes. Os dados utilizados na geração da série 
compreendem o período de janeiro de 1985 a dezembro de 2004 e foram obtidos dentro da área 
compreendida entre as latitudes 28' N - 20' S e longitude 60' W - 15' E. 

Pode-se verificar através da figura 4.4 que existe boa concordância entre os dados 

de TSM obtidos por navios mercantes (medidas in situ) e os gerados através de imagens 

de satélites. Os satélites constituem-se , portanto, uma ferramenta útil para o 

monitoramento do dipolo do Atlântico, em tempo quase real. 

• Padrões sazonais do vento no Oceano Atlântico Intertropical 
A figura 4.5 ilustra as médias históricas sazonais (1991 a 2000) do campo de vento 

á superfície, nos meses de DJF, MAM, JJA e SONo Observa-se claramente nessas figuras 

o giro do vento no sentido anti-horário sobre a bacia sul, e horário sobre a bacia norte do 

Atlântico Intertropical. Este giro está associado á manifestação dos Sistemas de Alta 

Pressão do Atlântico Norte (MN) e do Atlântico Sul (MS). No hemisfério sul, verifica-se 

um aumento gradativo da intensidade dos ventos de DJF para SON, sendo que os 

trimestres JJA e SON apresentam as maiores intensidades na velocidade do vento. O 

contrário ocorre no hemisfério norte, ou seja, verifica-se uma diminuição gradativa na 

intensidade dos ventos de DJF para SON, sendo que os trimestres JJA e SON apresentam 

as menores intensidades na velocidade do vento. 

Destaca-se nessas figuras, particularmente nos dois últimos trimestres do ano 

(Figuras 4.5 c e 4.5 d) , um aumento significativo do vento na faixa litorânea leste e norte 

da Região Nordeste do Brasil, principalmente na faixa que vai do litoral do Rio Grande 

do Norte ao do Piauí, onde os ventos, nesse período, atingem velocidades superiores a 
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10 m/s (36 Km/h). Esse aumento na velocidade dos ventos está associado ao 

deslocamento do centro de alta pressão do Atlântico Sul, para posições mais próximas 

do continente, visto que durante o inverno as temperaturas são menores sobre os 

continentes, e os centros de alta pressão tendem a migrar em direção a eles. 

Através das figuras 4.5 a, 4.5 b, 4.5 c e 4.5 d, verifica-se que a confluência dos 

ventos Alísios de Sudeste com os de Nordeste se dá na faixa equatorial, originando a 

formação de convergência de massa à superfície, com ascensão associada de ar, dando 

origem à chamada Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 

Segundo (Vianello, 1991), nesta zona, predomina calma atmosférica sobre grandes 

extensões, daí ser conhecida na terminologia náutica como "zona de calmarias" ou doldruns". 

Essa confluência posiciona-se nos meses de DJF, em torno da linha do Equador, sendo 

que no trimestre seguinte (MAM), considerado o mais chuvoso da região norte do Nordeste 

do Brasil, a confluência dos ventos se dá um pouco mais ao sul desta linha. Isto se explica, 

segundo (Vianello ,1991), pelo fato de que como essa é uma zona de convergência de 

massa, um fluxo para cima predomina nessa região, resultando na formação de pesadas 

nuvens e abundantes chuvas convectivas. Nos trimestres seguintes (JJA e SON), essa 

confluência desloca-se novamente para posições mais ao norte da linha do Equador. 

Climatologia do vento (m/s) DJF/1991-2000 Climatologia do vento (mfs) MAM/1991- 2000 
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Figura 4.5 - Média histórica sazonal do vento no oceano Atlântico Intertropical , relativa aos meses: a) DJF, 
b) MAM, c) JJA, e d) SONo A escala de cores representa a velocidade do vento em m/s. 
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A figura 4.6 ilustra as médias mensais do campo de vento. Verifica-se através das 

figuras 4.6 a, 4 .6 b, 4.6 c, 4.6 d, e 4.6 e, representativas dos meses de janeiro a maio, 

respectivamente, e 4.6 I, representativa do mês de dezembro, que os ventos Alísios de 

Nordeste são mais intensos que os de Sudeste (estações de inverno e primavera austral) , 

para uma vasta área centrada ao redor de 10° N, 45° W. Nos meses de junho a novembro, 

figuras 4 .6 f , 4.6 g, 4.6 h, 4.6 i, 4.6 j e 4.6 k, respectivamente, os ventos Alísios de Sudeste 

tornam-se mais intensos (área centrada em 10° S, 20° W) , que os de Nordeste. Esses 

resultados concordam com aqueles encontrados por (Servain e Legler,1986). 

Os ventos Alísios de Nordeste e os de Sudeste estão separados, segundo (Servain 

e Legler, 1986), por um eixo cinemático, estendendo-se para o nordeste a partir do contorno 

da costa da África. A posição mais setentrional (8° N - 12° N) e a mais meridional (2° S -

4° N) do ciclo anual da ZCIT ocorre durante o verão de cada hemisfério, respectivamente. 
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Figura 4.6 - Média histórica mensal do vento no Oceano At lântico Intertropical. relativa aos meses: 
a) Janeiro. b) fevereiro. c) março. d) abril. e) maio. f) junho. g) julho. h) agosto . i) setembro. j) outubro. k) 
novembro e I) dezembro. A escala de cores representa a velocidade do vento em m/s . 

• Padrões mensais e sazonais da concentração de c1orofila-a no Oceano 
Atlãntico Intertropical 

Em algumas regiões costeiras. por efeito de fatores geográficos, meteorológicos e 

oceanográficos, águas oceânicas profundas chegam até a superfície, trazendo consigo 

os diversos sais nutrientes (nitrito, nitrato, fosfato , silicato, etc.), que culminam por fertilizar 

as águas superficiais, fenômeno este denominado de ressurgência . Ela ocorre 

principalmente na borda oeste dos continentes, como no caso da costa Africana e da 

América do Sul (Peru e Chile), como pode ser observado através das figuras 4.7 e 4.8. 

Essas figuras, para a área compreendida entre as latitudes 30° N - 300 S e longitudes 
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800W - 15°E, também mostram outros fenômenos oceanográficos de enriquecimento 

das massas d'água superficiais, dentre os quais podemos destacar a divergência equatorial 

e a retroflexão da Corrente Norte do Brasil (CNB) . 

Nas figuras 4.7 a, 4.7 b. 4.7 c e 4.7 d, correspondentes aos quatro trimestres do ano, 

observa-se que no interior da ZEE Nordeste, as variações das concentraçôes de clorofila são 

muito pequenas ao longo do ano, apresentando níveis bastante baixos, com os valores 

oscilando aproximadamente entre 0,01 mg/m3 e 0,8 mg/m3, conferindo à região seu caráter 

oligotrófico. Entretanto, nas adjacências doArquipélago de São Pedro e São Paulo (0°, 29°W), 

valores mais elevados, em torno de 1,0 mg/m3
, são observados nos terceiro e quarto trimestres 

do ano, os quais estão muito provavelmente associados à divergência equatorial. 
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Figura 4.7 - Imagens obtidas a partir dos dados do sensor SeaWiFS, mostrando a concentração de 
phytoplancton nos meses de janeiro a março (a) , abril a junho (b), julho a setembro (c) e outubro a 
dezembro(d). Essas imagens foram obtidas a partir do composite dos dados coletados pelo sensor 
SeaWiFS, no período compreendido entre setembro de 1997 e dezembro de 2004. A escala de cores 
representa a concentração de c1orofila-a em mg/m'. 

Como análise comparativa, podemos observar nestas mesmas imagens que, em 

áreas mais afastadas da ZEE-Nordeste, as variações sazonais das concentrações de 
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clorofila são claramente perceptiveis. Os destaques são a retroflexão da CNB, indicada 

na figura 4.7 d, pelo número 1; a divergência equatorial, indicada pelo número 2; e as 

ressurgências costeiras na costa africana, indicadas pelo número 3. Vale ressaltar que o 

número 4, mostrado na figura 4.7 d, não indica área com maior concentração de clorofila. 

A cor vermelha indica, nesse caso, sedimentos provenientes do Rio Amazonas. 

Através das figuras anteriores, podemos observar que o lado oeste do oceano Atlântico 

é, de forma geral, caracterizado por baixos valores de biomassa primária. Esta condição é 

desfeita nas regiões de ressurgência costeira, onde as águas mais frias do fundo afloram, 

enriquecendo a superfície com sais nutrientes. Vale destacar que, a principal região de 

ressurgência costeira do litoral brasileiro, citada no item 4.2, é a de Cabo Frio, indicada na 

figura 4.7 c pelo número 5. Além disso, Cabo Frio é uma área costeira com presença 

semi permanente de meandros e vórtices ciclônicos, que muitas vezes induzem o 

aparecimento de ressurgências de quebra de plataforma. Ressalta-se também que, na costa 

nordeste, existem três regiões onde ocorrem ressurgências associadas aos bancos 

oceânicos, que são a cadeia Norte Brasileira, a cadeia de Fernando de Noronha e o arquipélago 

de São Pedro e São Paulo (Travassos et ai , 1999). 

Nos meses de janeiro e fevereiro, figuras 4.8 a e 4.8 b, verifica-se entre as latitudes 15° 

N e 5° S, que concentrações de clorofila-a com valores entre 0,1 mg/m 3 e 1,0 mg/m3
, se 

estendem por toda a região oceânica (corn exceção de algumas áreas adjacentes à faixa 

litorânea dos continentes sul americano e africano), dentro desses limites latitudinais. A partir 

de março (Figura 4.8 c), essas concentrações de clorofila-a começam a recuar em direção 

à costa da África. Em junho, estas reiniciam seu deslocamento em direção à costa norte da 

América do Sul, atingindo valores de concentração de clorofila-a entre 0,1 e 0,5 rng/rn3
. 

A partir de julho (Figura 4.8 g) , observa-se o início da atuação da retroflexão da 

CNB, levando as concentrações de clorofila-a em direção à costa africana, fenôrneno 

esse, observado até o mês de novernbro (figura 4.8 k). Outro aspecto interessante , 

observado no mês de novembro, é a existência de uma faixa corn concentrações de 

clorofila-a variando entre 0,07 e 0,3 mg/m3 , que se estende por toda a bacia do Oceano 

Atlântico, entre a linha do Equador e aproximadarnente 5° N. Essa faixa começa a ser 

desfeita ern dezembro, quando as concentrações de clorofila-a começarn a deslocar-se 

novamente da costa oeste da África em direção à América do Sul. 

Outro aspecto observado nessas figuras é a assimetria leste-oeste na produção 

primária da zona equatorial do oceano Atlântico. A explicação para esse fato, segundo 

Pia!! e Sathyendranath (1988), é o aprofundamento da termoclina de leste para o oeste, 

conseqüentemente, com maior disponibilidade de nutrientes na carnada eufótica no lado 

leste do Atlântico, se comparado ao oeste. 
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Figura 4.8 -Imagens obtidas a partir dos dados do senso r SeaWiFS, mostrando a concentração de phytoplancton 
nos meses de janeiro a dezembro (figura 4.8 a a I, respectivamente). Essas imagens foram obtidas a partir do 
composite dos dados coletados pelo sensor SeaWiFS no periodo compreendido entre setembro de 1997 e 
dezembro de 2004. A escala de cores representa a concentração de clorofila-a em mg/m' . 

• Padrões mensais e sazonais da precipitação no Oceano Atlântico 
Intertropical 

A figura 4.9 ilustra as médias históricas (1987 a 1998) sazonais da precipitação sobre o 

Atlântico Tropical. Através dessas figuras, percebe-se a migração sazonal da ZCIT ao longo do 

ano. No primeiro e segundo trimestres, figuras 4.9 a e 4.9 b, respectivamente, a ZCIT desloca

se do Hemisfério Norte (HN) em direção às latitudes mais altas do HS. No terceiro e quarto 

trimestres (Figuras 4.9 c e 4.9 d), essas migrações se dão no sentido inverso, acompanhando 

o movimento aparente do sol, ou seja, a ZCIT migra do HS em direção às latitudes mais altas do 

HN. Esse padrão é muito próximo daquele observado no campo de TSM, visto que a ZCIT 

localiza-se, preferencialmente, sobre regiões com TSMs mais aquecidas. 

Também se observa, nessas figuras, que no primeiro e quarto trimestres ocorre a 

atuação das Frentes Frias (FF), indicadas nas figuras como FF. Já as Ondas de leste 

(Ol) atuam no terceiro trimestre do ano, indicadas na figura 4.9 c, como Ol. 
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Figura 4.9 - Média histórica sazonal da precipitação no Oceano Atlântico Intertropical, relati va aos trimestres 
a) JFM, b) AMJ, c) JAS, e d) OND. A escala de cores representa a precipitação em mm/dia . 

A figura 4.10 mostra a média histórica mensal da precipitação sobre o oceano 

Atlântico Tropical. Através dessas figuras , vê-se claramente a migração latitudinal da 

ZCIT ao longo dos meses do ano. Em janeiro, a banda de máxima precipitação associada 

à ZCIT posiciona-se aproximadamente em 4°N, atingindo sua posição máxima 

(aproximadamente 50 S) em abri l, começando a retornar em direção ao HN a partir de 

maio. Nesse período, ocorre a estação chuvosa principal da região norte do Nordeste do 

Brasil , que é de fevereiro a maio de cada ano. Nos meses de agosto, setembro e outubro , 

a ZCIT atinge sua posição mais ao norte da linha do Equador, em torno de 14° N. Esse 

deslocamento da ZCIT está relacionado aos padrões da Temperatura da Superfície do 

Mar (TSM) sobre essa bacia do oceano Atlântico Tropical (Uvo, 1989). 

Nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março (Figuras 4.10 k, 4.10 I, 

4.10 a, 4.10 b e 4.10 c, respectivamente), verificam-se valores de precipitação variando de 

3 a 8 mm/dia, próximo à costa leste do Brasil, entre as latitudes 200S - 300 S e longitudes 

500W - 30°W. Isso se explica pelo fato de que nesses meses do ano ocorre a incursão de 

Frentes Frias (F F) oriundas do pólo sul, em direção às latitudes mais baixas desse hemisfério. 
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Outro sistema meteorológico que provoca chuvas, principalmente no litoral leste 

do NEB, no período de maio a agosto, são as já mencionadas Ol. Segundo (Mota , 

1997), apesar dos Alísios estarem relacionados com condições de tempo estáveis, em 

algumas regiões dos trópicos estas situações tranqüilas são interrompidas por distúrbios 

que, por se moverem com os Alísios para oeste e apresentarem configurações 

ondulatórias nos campos de vento e pressão, são chamados de Ondas de leste. 

Essas ondas que se formam no campo de pressão atmosférica, na faixa tropical 

do globo terrestre, na área de influência dos ventos Alísios , e se deslocam de oeste para 

leste, ou seja, desde a costa da África até o litoral leste do Brasil, provocam chuvas 

principalmente na Zona da Mata que se estende desde o Recôncavo Baiano até o litoral 

do Río Grande do Norte. Porém, quando as condições oceânicas e atmosféricas estão 

favoráveis, as Ondas de leste também provocam chuvas no estado do Ceará nos meses 

de junho, julho e agosto, principalmente na parte centro-norte do estado. 

As chuvas provocadas por este sistema atmosférico podem ser observadas através 

das figuras 4.10 e, 4.10 f e 4.10 g, representativas dos meses de maio, junho e julho, período 

chuvoso principal do leste do Nordeste, que se inicia em média, no mês de maio de cada ano 

e se estende até agosto, dependendo das condições oceânicas e atmosféricas atuantes. 
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Figura 4.10 - Média histórica mensal da precipitação no Oceano Atlântico Intertropical, relativas aos 
meses: a) janeiro, b) fevereiro , c) março, d) abril, e) maio, f) junho, g) julho, h) agosto, i) setembro, 
j) outubro, k) novembro e I) dezembro. A escala de cores representa a precipitação em mm/dia. 
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CONCLUSÕES 

Através de imagens de satélites, pudemos observar, sobre o Atlântico Tropical, 

aspectos da dinâmica sazonal e interanual de algumas variáveis ambientais e as relações 

destas com fenômenos que envolvem o acoplamento oceano-atmosfera. 

Verificamos também que o uso de satélites meteorológicos e ambientais, devido à 

sua alta resolução espacial e temporal e aos diferentes faixas espectrais nas quais operam, 

permitem: 1 - observar o oceano e a atmosfera em tempo quase-real; 2 - estudar 

processos dinâmicos e termodinâmicos do oceano e da atmosfera; 3 - estudar áreas 

com concentrações significativas de fitoplâncton; e 4 - monitorar eventos oceanográficos, 

climáticos e de tempo (relativo à meteorologia). 

No que se refere aos parâmetros avaliados, constata-se que a ZEE Nordeste, 

mesmo estando inserida em uma região tropical, apresenta um padrão característico de 

variabilidade climática e oceanográfica capaz de exercer influências importantes no ciclo 

de vida de diversos representantes da vida marinha existentes na região. 
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ESTRUTURA TERMOHALINA DA REGIÃO OESTE DO ATLÂNTICO TROPICAL - ZEE/ NE 

• Introdução 
A produtividade dos oceanos depende do suprimento de sais nutrientes e da presença 

de luz em quantidade suficiente (>1 % da luz incidente) para o processo fotossintético (Riley, 

1947; Sverdrup el ai. , 1942). Apenas 2 a 3% dos oceanos, atendem a essas condições, 

sendo responsável pela maior parte da produção pesqueira (Ryther, 1969). 

A Zona Econômica Exclusiva do Nordeste (ZEE/NE) está localizada em uma região 

oceânica de temperaturas elevadas (NOBRE & SHUKLA, 1996) e intensa luminosidade, 

sendo uma região oligotrófica, sem ocorrência de ressurgências importantes que possam 

implicar no aumento da produtividade pesqueira, a exemplo das costas de fronteira leste. 

Em regiões tropicais , a grande estabilidade dos niveis de insolação favorece a formação 

de uma termoclina permanente relativamente rasa que atua como uma barreira física, 

limitando o transporte vertical de nutrientes para a camada fótica. Apesar disto, a ZEE/NE 

destaca-se pela ocorrência de uma flora e fauna bastante diversa, com ocorrência de 

espécies de elevado valor comercial como lagosta, vermelhos e atuns e afins. Esses 

estoques são, no entanto, pequenos (PAIVA, 1997), e muitos deles correm risco de 

extinção, devido a sua exploração excessiva e desordenada a que vem sendo submetidos. 

Regulação e dimensionamento dos esforços de pesca sustentáveis requerem não 

só conhecimento sobre os estoques , mas também de suas inter-relações e 

interdependência dos fatores abióticos. As relações térmicas e salinas regulam toda a 

vida do ambiente marinho e o conhecimento das causas e efeitos a elas relacionadas 

bem como de sua variabilidade , constitui-se requisito básico para o conhecimento de 

todos os ciclos abióticos e bióticos que se desenvolvem neste ambiente (Miranda, 1982). 

O presente trabalho enfoca a estrutura termohalina da ZEE/NE e sua variabilidade 

espacial e sazonal. O mesmo foi desenvolvido no âmbito do Programa Nacional para 

Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva 

(REVIZEE) o qual visa habilitar o Brasil ao atendimento das disposições da Convenção 
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das Nações Unidas sob o Direito do Mar (CNUDM) para obtenção de direito de Zona 

Econõmica Exclusiva (200 milhas náuticas) no tangente aos recursos vivos e a 

obtenção de informações que permitam o reordenamento do setor pesqueiro nacional. 

As contribuições ao conhecimento da estrutura termohalina e distribuição das 

temperaturas da superfície do mar e de suas variabilidade espaço temporal, oferecidas 

neste trabalho, são também de interesse para a melhoria das previsões climáticas, e 

orientação a tomada de decisões importantes no âmbito sócio-econômico , uma vez 

que os oceanos desempenham papel fundamental na dinâmica das variabilidades 

climatológicas globais, e em particular nas regiões tropicais, onde o regime de 

precipitação está estreitamente relacionado com as temperaturas da superfície do 

mar (Ferreira , 2001). 

A costa Norte e Nordeste do Brasil reflete bem a interação oceano-atmosfera. 

O regime das chuvas é controlado pelo comportamento da EI Nino-Oscilação Sul 

(ENSO) e do dipolo do Atlântico. Eventos de dipolo quente ao Norte e frio ao Sul estão 

associados com a intensificação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mais 

para Norte de sua posição normal, causando secas na região Nordeste e fortes chuvas 

no Sahel africano, enquanto que eventos inversos (dipolo quente ao sul e frio ao 

norte) favorecem as chuvas no Nordeste do Brasil e seca na costa Africana (Wainer 

& Soares , 1997; Haslenralh, 1985; Moura elal., 2000). O comportamento da ENSO 

e do dipolo do Atlântico podem também terem reflexos importantes na produção 

pesqueira da ZEE/NE (Travassos el ai., 1997) . 

• Material e Métodos 
Área de estudo 

A área de estudo corresponde à região nordeste da ZEE-brasileira (ZEE/NE), 

abrangendo a coluna d'água até a profundidade de 500 m, desde o limite das 12 

milhas náuticas do mar territorial brasileiro até o contorno distando 200 milhas náuticas 

da linha de costa do Brasil e em volta do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, 

limitada a sul pelo paralelo que passa por Salvador (BA) e a norte pelo meridiano que 

corta a foz do rio Parnaíba (PI), totalizando 2.000 km de linha de costa e uma extensão 

de 1.451.000 km' (Figura 1). 

S ERIE REVIZEE - S eDRE NE 



Cf) 

w 
o 
::l 
I-

~ 

-12 

-42 -40 

LONGITUDEW 

N 

A 
I 

-32 

.'" 

.'" 

., .. 

. ,,. 

., ... 
"" ... 
."" .... ... 

I 
-30 

Figura 1 -A ZEE/NE amostrada durante as operações NE-I, NE-II , NE-III e NE-IV do Programa REVIZEE. 

A plataforma continental da ZEE/NE é estreita (8 a 50 km) com largura máxima 

próximo ao cabo Calcanhar e minima na região do cânion de Salvador, devido ao aporte 

reduzido de sedimento do continente. Apenas dois rios de maior porte deságuam na 

ZEE/NE, o rio Pamaiba (PI), no extremo norte da área e o rio São Francisco (BA) na 

região sul. A plataforma continental apresenta-se também pouco profunda, com seu 

limite externo situado entre as isóbatas de 40 e 80 m (REMAC, 1975). 

Ao largo da plataforma continental, várias feições de origem vulcânica estão 

presentes. O arquipélago de Fernando de Noronha é formado por seis ilhas (Fernando de 

Noronha, Rata, Maio, Lucena, Sela Gineta e Rasa) e 14 pequenos rochedos. Os processos 

e fratura que originou Fernando de Noronha deram também origem ao Atol das Rocas 

mais a oeste e a uma série de bancos encontrados ao longo do litoral do Ceará e do Rio 

Grande do Norte. No extremo noroeste da área, a cerca de 900 km de Natal (RN) urn 

outro falha menta deu origem ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, formado por uma 

um grupo de 4 ilhotas e 6 penedos dispostos em forma de arco, sendo o maior das 

ilhotas a Belmonte, sede da estação científica brasileira. 

O talude continental na ZEE/NE possui uma largura média de cerca de 100 km e 

declive médio de 11°, alcançando as isóbatas de 1600 a 3600 m (Palma, 1984). Vários 
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bancos e montes submarinos estão presentes na área, pertencentes às Cadeias Norte 

do Brasil, do Ceará e de Fernando de Noronha, com os bancos Aracati, Sirius, Guará e 

Toninha , mais próximos ao talude, sendo importantes áreas de pesca . Esses bancos 

apresentam-se recobertos por algas ca lcárias associadas com foraminíferos e briozoários 

(Becker, 2001 ). Já o domínio oceânico é formada por extensas áreas de grande 

profundidade, entre 4.000 e 5.000 m, as quais correspondem às Planícies Abissais do 

Ceará e de Pernambuco. 

O ambiente oceanográfico da ZEE/NE é dominado pelo sistema de correntes Sul 

Equatorial, que flui lentamente entre os paralelos 10° e 25 oS em direção à costa brasileira 

(Reid, 1989; Stramma, 1991) próxima da qual bifurca-se, com parte de seu fluxo dando 

origem a Corrente Norte do Brasil, que segue rumo às Guianas e parte alimentando a 

Corrente do Brasil, que flui para o sul (Evans & Signorini, 1985). A intensificação dos 

Ventos Alísios de Sudeste no segundo semestre do ano resulta tambérn em uma 

intensificação do sistema equatorial de correntes, notadamente da Contracorrente Norte 

Equatorial e da Corrente Equatorial Submersa, correntes estas que praticamente inexistem 

a oeste de 20 oS durante o primeiro semestre do ano (Evans & Signorini , 1985). 

O litoral do Nordeste brasileiro experimenta clima Tropical Atlântico, com duas estações 

sazonais bem definidas, uma seca de junho a novembro, quando o volume de chuvas é 

reduzido e uma chuvosa de dezembro a maio, quando os totais de precipitação apresentam 

valores elevados (>100 mm.mês·') (SILVAet ai., 2001). Em algumas regiões, o período chuvoso 

é subdividido em pré-estação (dezembro e janeiro) e a estação chuvosa propriamente dita 

(fevereiro a maio). Os sistemas meteorológicos causadores das chuvas na pré-estação são 

os Vórtices Ciclônicos deAr Superior, a proximidade de Frentes Frias, Complexos Convectivos 

de Mesoescala e Linhas de Instabilidade. Durante a estação chuvosa, as precipitações 

pluviométricas são mais regulares, sendo principalmente causadas pela ZCIT (agrupamento 

de nuvens organizadas em forma de linha que se forma devido à confluência dos ventos 

alísios de nordeste com os ventos alísios de sudeste), que em geral migra sazonalmente de 

uma posição mais ao norte, em torno de 14°N (estação seca - agosto e setembro) até uma 

posição mais ao sul, cerca de 50 S (estação chuvosa - março e abril). O clima no 

arquipélago de Fernando de Noronha é tropical e quente, com temperatura média anual 

de 26°C (Max. = 32°C; Min.= 28°C) . O índice pluviométrico anual em F. de Noronha é entre 

1.250 e 1.500 com um período mais seco de agosto a janeiro. Já em Rocas, a precipitação 

é distribuída irregularmente ao longo do ano, com uma média mensal de 860 mm, variando 

de 183 mm (abril/92) a 2663 mm (agosto/92) . A amplitude térmica apresenta maior 

variabilidade com valores de 17,5 °C em abril e de 35,8 °C em fevereiro . 
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Campanhas Oceanográficas 

O banco de dados utilizados no presente trabalho foi obtido no periodo de 1995 a 

2000, durante as operações NE-I , NE-II , NE-III e NE-IVa bordo do NOc. Antares da Diretoria 

de Hidrografia e Navegação (DHN, Marinha do Brasil) do Programa REVIZEE/SCORE/NE. 

Os trabalhos de mar compreenderam a obtenção das distribuições verticais da 

temperatura e da salinidade com uso de CTD SBE-911 Plus da SeaBird Eletronics e da 

temperatura com uso de XBT MK-12 desde a superfície até a profundidade dos 1000 m 

ou até 90% da profundidade local em caso de áreas com profundidade inferiores a 1000 m. 

Os períodos específicos e o número de perfis levantados durante cada operação são 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Operações oceanográficas, periodos, estações sazonais consideradas e tipo e volume dos 
dados obtidos. 

Operação 

NE·I 

NE-II 

NE-III 

Trabalhos em laboratório 

" . ... 
02 ago - 26 Qut 95 

20 jan - 17 abr 97 

28 abr - 20 lu! 98 

s. -

Inverno 

Verão 

Outono 

eTO (181) XBT (49) 

eTO (124) XBT (65) 

eTO (156) XBT (162) 

T( ) 

Os arquivos de dados obtidos com o CTD e XBT durante as quatro expedições 

foram inicialmente transferidos para um microcomputador, e em seguida filtrados , 

reduzidos, editados (eliminação de dados fora d'água, dados faltosos, etc.) e arquivados 

em preparação para sua análise. Durante esse processo, considerou-se apenas as 

leituras obtidas durante a descida do CTD, empregando-se integração dos registros a 

cada 5 metros, com o primeiro intervalo, sendo referido como à superfície. Os cálculos 

das propriedades físícas foram realizados seguindo-se as especificações da UNESCO 

(1983; 1988). 

Este banco de dados foi então utilizado como base para a elaboração de planilhas 

e de mapas temáticos com enfoque na distribuição horizontal e temporal (sazonal), da 

salinidade, temperatura e da densidade da água encontradas em vários níveis de 

profundidades para permitir a observação da estrutura termohalina tridimensional e sua 

variabilidade temporal sazonal, observando-se o grau de anisotropia das diversas variáveis 

bem como o espaçamento entre as estações, visando minimizar erros de interpolação e 

extrapolação. Foram também traçadas para três regiões distintas, região norte, áreas de 

bancos e região sul da área de estudo foram também traçadas, considerando a 

disponibilidade do maior número e o alinhamento relativo das estações realizadas. 
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• Resultados e Discussão 
Estrutura Tel'mohalina 

Os campos horizontais de temperatura e salinidade superficiais (5 m) às profundidades 

de 50,100,200 e 500 m, obtidos durante as operações são apresentados na Figura 2, 
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Figura 2 - Campo horizontal de temperatura (0C) a 5, 50, 100, 200 e 500 m de profundidade durante os 
períodos de inverno/95, verão/97, outono/98 e prímavera/OO. 
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A distribuição horizontal da temperatura do mar à superfície apresenta-se homogênea, 

com temperaturas de 25,49 a 27,77 °C (média = 26,57 0c) durante o inverno/95, de 27,19 

a 28,79 °C (média = 28,05 °C) durante o verão/97, de 25,85 a 29,49 °C (média = 28,05 °C) 

durante o outono e de 25,25 a 27,54°C (média = 26,74°C) durante a primavera. 

Uma elevação global da temperatura na camada superficiais de cerca de 1,5 graus 

ocorre entre os períodos de inverno e verão, com temperaturas médias pouco divergentes 

para as estações sazonais de verão e outono e para as de inverno e primavera, porém 

com uma maior homogeneidade térmica no verão e uma maior variabilidade em . 

temperatura durante o outono. Ao longo do ano, as distribuições horizontais da temperatura 

à superfície e aos 50 m de profundidade apresentam padrões semelhantes, por estarem 

contidos em muitos casos, na camada de mistura . Durante o inverno, a camada de O a 

50 m, na porção norte da área de estudo, apresenta um leve gradiente de temperatura 

em direção ao Equador, seguindo o padrão zonal de insolação. 

Nos períodos de primavera e verão, o campo de temperatura é relativamente 

homogêneo em toda a ZEE/NE, exceto na região do Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo, onde a temperatura é cerca de 1 grau inferior ao restante da área da ZEE/NE à 

profundidade de 50 m. No outono, verifica-se que o trecho da ZEE/NE entre Recife e Salvador 

apresenta um gradiente de temperatura bern definido com temperaturas mais baixas 

próximas ao continente e as isotermas dispostas paralelas à costa (Figura 2). No restante 

do ano, este gradiente é menos marcado e limitado às primeiras 50-60 milhas entre Recife 

e Salvador, para a profundidade de 50 m e ao trecho de Aracajú a Salvador na camada mais 

superficial. Temperaturas mais reduzidas foram também registradas para o Arquipélago de 

São Pedro e São Paulo e próximo ao limite oceânico norte da ZEE/NE. 

A maior variabilidade em temperatura ocorre aos 100m de profundidade (amplitude = 12°C), 

reflexo das diferenças da profundidade de início da termoclina na ZEE/NE. O plano 

de 100 m de profundidade está ligeiramente acima da termoclina para a área mais 

ao norte da ZEE/NE e já na termoclina na região de Rocas , Noronha e do 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo. A partir dos 100 m de profundidade no 

verão e outono, e aos 150 m no inverno e primavera, é notável a presença de 

baixas temperaturas dominando a parte norte da região, indicando a presença da 

Agua central do Atlântico Sul (ACAS) e seu transporte sob a influência da Corrente 

Sul Equatorial ramo central (CSEc). 

Aos 200 m de profundidade, a amplitude de variação de temperatura cai para cerca 

de 9°C, sendo inferior a 5°C aos 300 m de profundidade, com valores da ACAS. Neste 

nível, algumas isotermas tendem a se aproximar do Cabo Calcanhar, seguindo a trajetória 
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da Sub-Corrente Norte do Brasil (SCNB). Ao nível limite da ZEE/NE (500 m) a ACAS é 

encontrada durante todo o ano e em toda a região, com amplitude de variação em 

temperatura de cerca de 3°C. Diferenças na temperatura das águas da ZEE/NE entre as 

estações sazonais se fazem notar em toda a coluna d'água amostrada , porém, com os 

valores mínimos próximos entre a primavera, outono e inverno, e os valores máximos 

divergindo apenas na camada mais superficial durante o verão. 

A distribuição da profundidade de topo de termoclina na ZEE/NE para os períodos 

de inJerno/95, verão/97, outono/98 e primavera/OO é apresentada na Figura 3. Em toda a 

área, a presença de uma termoclina permanente e bem definida é uma constante. 
I 
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Figura 3 - Profundidade do topo da termoclina durante os periodos de inverno/95, verão/9?, outono/98 e 
primavera/OO. 

A profundidade do topo da termoclina varia de um ponto a outro da ZEE/NE, 

mostrando também alguma variabilidade sazonal. A profundidade de início da termoclina 

tende a aumentar de este para oeste entre a área de Fernando de Noronha e a Costas 

dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará . Neste trecho, o início da termoclina se dá 

entre 55 e 145 m (média = 100 m) durante o período de inverno e entre 41 e 105 m de 

profundidade, média = 77 m, durante o verão. 

Durante o outono, o início da termoclina está situado a uma profundidade média de 

62,5 m (entre 44 e 74 m) , enquanto que no período de primavera, o topo da termoclina está 

posicionado entre 30 e 195 m de profundidade, média = 105 m. Verifica-se também, um 

aprofundamento da termoclina com o aumento de latitude e contra a costa ao longo do 

trecho sul da ZEE/NE. Uma termoclina secundária, mais rasa e menos marcada sendo por 

vezes encontrada em alguns perfis das áreas do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 

Os campos de sal in idade ao longo da ZEE/NE durante o inverno/95, verão/97, 

outono/98 e primavera/OO para as profundidades de 5, 50, 100, 200 e 500 m são 

representados na Figura 4. A salinidade nas camadas mais superficiais oscilou entre 

35,49 e 37,24 (média = 36,19) durante o inverno, entre 34,78 e 37 ,22 (média = 36,20) 
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durante ° verão, entre 35,54 e 37,41 (média = 36,40) durante ° outono, e entre 35,10 e 

37,27 (média = 36,35) durante a primavera. 
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Figura 4 - Campo horizontal da salinidade a 5, 50, 100, 200 e 500 m de profundidade durante os per iodos 
de inverno/95, verão/97, outono/9S e primavera/aO. 
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A salinidade aumenta em direção à costa brasileira, com as isohalinas seguindo 

o contorno geral da costa para o trecho entre o Recife e a foz do rio Parnaiba (Figura 4). 

Ao longo do trecho entre Recife e Salvador a distribuição das isohalinas apresenta 

um caráter mais zonal, com a salinidade aumentando com a latitude. Este 

comportamento responde à relação entre as taxas de evaporação e precipitação sobre 

a área, resultando em um cinturão de máximo de salinidade por volta dos paralelos 

20° (Tchernia, 1980). A influência dos aportes fluviai s, mesmo dos rios de maior porte 

como o São Francisco (SE/AL) , o Itapicuru e o Sabaúna (BA) não ficou muito evidente, 

nas estações amostradas , já que a ZEE/NE não inclui a faixa do mar territorial 

(primeiras 12 milhas) onde se tem uma maior influência continental. Horizontalmente, 

a área do Arqu ipélago de São Pedro e São Paulo é aquela com salinidades mais 

baixas (35,4 a 35 ,7). 

A camada mais superficial (primeiros 100 m do trecho sul da ZEE/NE (Recife a 

Salvador) apresenta um forte gradiente da salinidade, com os maiores valores sendo 

encontrados mais próximos à costa. Entretanto, este padrão não é verificado para as 

camadas mais profundas ou para o período de verão. O mesmo padrão foi encontrado 

durante a operação JOPSII (Medeiros et ai. , 1998). 

Um máximo de salinidade sub-superficial , cerca de 1 a 1,5 unidades superior aos 

valores de superfície , está presente entre os 50 e 100 m de profundidade , 

correspondendo, aproximadamente, à profundidade de in ício da termoclina . O máximo 

de sal in idade tende a ser mais acentuado para a área sul da ZEE/NE (LAT>-5°), 

principalmente no período de inverno amostrado. Esta camada resulta da subsidência 

de águas mais salinas, devido a uma evaporação mais intensa à superfície, e que 

encontrariam seu nível de equilíbrio justo acima da termoclina. Abaixo da termoclina, a 

amplitude de variação da salinidade é mais reduzida (inferior a 1 usp) , devido a menor 

influência do continente e da atmosfera, com os menores valores encontrados no período 

de verão e menores valores no outono. Como na temperatura, a presença da ACAS se 

faz notar entre os 100 e 150 m. 

Com base na disponibilidade de estações amostradas, foram traçadas Iransessões 

básicas de modo a permitir uma visão generalizada da estrutura vertical termohalina na 

ZEE/NE. Estes cortes foram realizados sob o meridiano 38°30' W, sob o paralelo 3°50' S, 

sob o paralelo 6°20' S e sob o paralelo 12°30' S para a operação de Inverno/95 (NE-I) e 

sob o meridiano 38° W, sob o paralelo 4° S, sob o paralelo 7"40' S e sob o paralelo 13°30' S 

para a operação de Verão/97 (NE-II). 
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Durante o inverno, ao longo do meridiano 38°30' W (Figura 5), as isotermas acham

se dispostas de forma paralela verificando-se um ligeiro afundamento das isotermas 

de 26°C e 14°C junto à costa . Na faixa de 500 m da coluna d'água prevaleceu 

temperatura de cerca de rc. A salinidade superficial aumenta junto a costa e uma 

zona de máximo de salinidade (cerca de 36,6) esta presente ao nível de 120 m de 

profundidade. As isohalinas de 35,2 e 35,4 acompanham as isotermas de 14°C, 

mergulhando em direção à costa. Na faixa de 600-800 m de profundidade, encontra-se 

uma zona de salinidade mínima (34,2). A transessão sob o meridiano 38° W (Figura 5) 

atravessa um banco com cerca de 300 m de profundidade. A presença do banco não 

parece perturbar a estrutura térmica embora a estrutura vertical da salinidade se mostre 

bastante alterada. 
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Figura 5 - Distribuições verticais da temperatura e salinidade os meridianos 38°30 W (Inverno/95) e 
38°00 W (Verão/97). 

A transessão sob O paralelo 3°50' S (Figura 6), corta uma área de bancos da cadeia 

norte de distintas profundidades e estende-se pelos bancos da área de Fernando de Noronha. 

Verifica-se uma grande perturbação da estrutura térmica, com uma tendência para o 

soerguimento das isotermas a barlavento e seu afundamento a sotavento do banco em relação 

à direção do fluxo predominante. A oscilação da posição das isotermas é também verificada 

a profundidades maiores (900-1000 m, limite dos perfis realizados de CTD e XBT). Nesta 

área a termoclina apresenta-se em forma de degraus, possivelmente como resultado da 

formação de ondas internas devido a intensidade das correntes e sua interação com o relevo 
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acidentado da cadeia de bancos. O BancoAracati é um dos mais extensos da área e localiza

se relativamente próximo a costa. Nesta área verificou-se o maior grau de perturbação da 

estrutura termohalina vertical. Este banco está inserido na região onde a Corrente Norte do 

Brasil torna-se mais intensa, com velocidades entre 30 e 50 cm (STRAMMA, 1991). O 

deslocamento vertical das isotermas na área dos bancos cadeia norte, particularmente, os 

bancos Aracati, Sírius e Toninha foi também verificada durante a operação JOPSII. 
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Figura 6 - Distribuições verticais da temperatura e salinidade os paralelos 3°50 W (Inverno/95) e 4°00 W 
(Verão/97) . 

A transessão no paralelo 4 oS (Figura 6) é próxima a anterior e foi traçada com base 

nos dados obtidas durante a NE-II (Verão/97). Nesta região, as isotermas correspondentes 

á zona da termoclina e das águas superiores não mostram qualquer perturbação. Para a 

camada na faixa de profundidade de 120 a 300 m, observa-se alguma oscilação da posição 

das isotermas, mas sua relação direta com a posição e altura dos bancos não está clara. 

Embora as informações disponíveis sejam ainda limitadas para este tipo de análise a diferença 

entre os dois grupos de resultados pode ser devida a uma série de fatores dentre os quais, 

variabilidade sazonal entre a intensidade das correntes na área , distintas combinações do 

número, altura e posição relativa dos bancos, que a perturbação entre a interação fluxo x 

bancos se dá sobre uma área de extensão reduzida, ou combinação de alguns desses 

fatores, favorecendo em alguns casos a manutenção de ondas internas. Outra possibilidade 

é que o fenômeno não ocorra de forma permanente, mas sim de pulsos. Tanto as 

variabilidades espacial e temporal, quanto a reduzida extensão, dificultariam sua detecção. 

Sob o paralelo de 6°20'S (Figura 7) as isotermas apresentaram-se mais comprimidas no 

trecho este do perfil e mais expandidas próximas à costa, sobretudo nos 300 m mais superficiais. 

A isoterrna de 26°C é encontrada mais superficialmente relativa à área mais norte da ZEE/NE. 

Houve um gradiente de salinidade superficial este-<Jeste bem definido com um aumento da salinidade 

em direção à costa. A região do máximo de sal in idade é mais acentuada estando situada por volta 

dos 100 m de profundidade e com salinidade de cerca de 37,0. Comportamento semelhante foi 

encontrado para a transessão a Latitude 7°40' S, traçada para o período de verão. 
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Figura 7 - Distribuições verticais da temperatura e salinidade os paralelos 6°20 W (Inverno/95) e 7"40 W 
(Verão/97). 

A região da ZEE próxima a Salvador (sob o paralelo 12°30'S) (Figura 8) apresentou 

um gradiente vertical de temperatura e salinidade, e conseqüentemente densidade menos 

acentuado, refletido por um maior distanciamento entre as isotermas e isohalinas. A região 

de máximo de salinidade na área oceânica situou-se a profundidades superiores aos 100 m, 

enquanto que próximo á costa salinidade de 37,0 ocorreu desde a superfície até os 100 m 

de profundidade. Uma reg ião de salinidade mínima é encontrada entre os 600 e 900 m de 

profundidade. Durante o período do verão, verifica-se um aumento da temperatura e da 

salinidade superficia l e a presença de um máximo de salinidade subsuperficial , mesmo 

próximo a costa. 
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• Conclusões 
A estrutura termohalina na região da ZEE/NE apresentou-se estável, com flutuações 

sazonais de pequena magnitude para a capa superficial. Uma termoclina permanente está 

presente em toda a área. A profundidade de seu topo aumentou com a latitude e com a proximidade 

da costa. As isolinhas de temperatura, salinidade e de profundidade do topo da termoclina 

alinham-se com a costa na região a norte do Recife, e apresentam distribuição zonal daí para o 

sul, em resposta ao padrão de ação da CSE. Embora não tenham sido registrados valores de 

temperaturas anômalos que possam caracterizar a ocorrência de ressurgência intensa e 

permanente na região, sazonalmente, observou-se uma maior perturbação da estrutura 

termohalina e o deslocamento vertical das isotermas, particularmente próximos aos bancos 

da cadeia norte, e ao longo do talude entre Aracaju e Salvador. Essas perturbações podem 

estar relacionadas com a intensidade e modulação das correntes, morfologia/dimensão do 

banco ou grupo de bancos, sua profundidade relativa à da termoclina ou combinações desses 

fatores. Por outro lado, a variabilidade sazonal da intensidade das correntes, a extensão 

relativamente reduzida do fenômeno, bem como sua variabilidade espacial e temporal , 

dificultam sua detecção e requerem levantamento mais detalhados para uma melhor 

compreensão do fenômeno. Na região de talude, o ligeiro esfriamento das águas superficiais 

e o posicionamento mais superficial das águas de sal in idade máxima no período do outono 

parecem estar associados ao transporte Ekman e limitado à camada mais superficial. 
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• Introdução 
Os oceanos desempenham papel fundamental na dinâmica das variabilidades 

climatológicas globais. Aelevada capacidade calorífica da água resulta na atenuação das 

diferenças de temperatura entre os períodos sazonais e nictimerais de uma dada região 

bem como um maior transporte e uma distribuição mais eficiente de calor entre as regiões 

equatorial e polares, possibilitando vida humana em uma larga faixa latitudinal. 

Na região do Norte e Nordeste Brasileiro, o dipolo do Atlântico e a Oscilação Sul EI Nino 

(ENSO) no Sul do Pacífico, condicionam os níveis de precipitação, determinando a duração e a 

intensidade dos períodos de secas e enchentes (Ferreira, 2001) e assim com fortes reflexos 

para a produção agrícola destas regiões e muito provavelmente também com reflexos 

importantes para a produção pesqueira na Zona Econômica Exclusiva do Nordeste Brasileiro 

(ZEE/NE) (Travassos et ai., 1997). Assim, nas últimas décadas, o Oceano Atlântico Sul, tem 

sido palco de uma quantidade importante de esforços cíentíficos voltados à ampliação do 

conhecimento de sua estrutura e dinâmica e na busca de informações que permitam melhor 

capacidade de previsão do clima. Programas e iniciativas nacionais e internacionais têm 

possibilitado a identificação de particularidades relacionadas às variabilidades das características 

dominantes e de suas influências nas vidas de milhões de pessoas (Hastenrath, 1985). 

O Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona 

Econômica Exclusiva - REVIZEE, coordenado pelo Ministério do MeioAmbiente (MMA), através 

da Secretaria de Coordenação dos Assuntos do MeioAmbiente (SMA)/Departarnento de Gestão 

Ambiental (DEGAM), é um programa brasileiro voltado à execução de levantarnentos dos 

potenciais sustentáveis de captura dos recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva (ZEE). 

Os resultados que vêrn sendo obtidos pelo programa, além de habilitarem o Brasil ao atendimento 

das disposições da Convenção das Nações Unidas sob o Direito do Mar, no que se refere aos 

recursos vivos, também permitirão o reordenamento do setor pesqueiro nacional com base em 

dados técnico-científicos consistentes e atualizados (PROGRAMA REVIZEE, 1996). 

A ZEE/NE destaca-se pela ocorrência de espécies marinhas de elevado valor comercial, 

como lagosta, vermelhos, atuns e afins, etc, muitas das quais podem já se encontrar sob 

risco de extinção, devido a um esforço de pesca excessivo e desordenado, em decorrência 

principalmente, ao desconhecimento dos estoques e de suas inter-relações e interdependência 
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dos fatores abióticos. Nesse panorama, o presente trabalho enfoca a identificação e distribuição 

das massas d'águas da ZEE/NE, bem como sua variabilidade espacial e sazonal. 

As massas d'água são corpos de água com propriedades físicas e químicas particulares, 

diferentes das águas adjacentes e que podem ser consideradas como a combinação de dois 

ou mais tipos de água. A grande maioria das massas d'água é formada à superfície e em áreas 

de médias e altas latitudes e por serem mais frias e densas subsidem até atingirem um nível 

com mesma densidade, e a partir daí, tendem a se espalhar horizontalmente. Em áreas de 

baixas latitudes, em especial próximo ao equador, as massa d'água são principalmente formadas 

pela mistura de águas sub-superficiais, podendo ser modificadas pela mistura com outras 

massas sendo advectadas ou por sua interação com a atmosfera. As massas d'água resultam 

e refletem as condições meteorológicas a que estavam sujeitas quando de sua formação, bem 

como os processos de transporte e mistura a que foram submetidas, constituindo importantes 

traçadores das condições e processos de larga escala dos oceanos . 

• Material e Métodos 
Área de estudo 

A área de estudo (13°54, 13'S a Oo056,73'N - 29°17,75'W a 41 °45,58'W) compreende 

a ZEE/NE incluindo o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, delimitada a norte pelo 

meridiano que corta a foz do Rio Parnaíba-PI e a sul pelo paralelo que passa pela cidade 

de Salvador-BA (Figura 1). 

l ongiludeW 

Figura 1 - A ZEE/NE e a malha 
amostrai de (+) ClO e (O) XBl durante 
as operações NEI , NEli, NEIII e NEIV 
do Programa REVIZEE. 
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Na ZEE/NE a plataforma continental é pouco profunda, com seu limite externo 

situado entre as isóbatas de 40 e 80 m. O perfil da região é relativamente regular, quebrado 

no extremo norte pelo delta do rio Parnaíba-PI e ao sul pelo estuário do rio São Francisco-BA, 

os dois únicos rios de grande porte presentes na região. O baixo aporte de sedimentos 

continentais contribui para o caráter estreito da plataforma continental , que possui urna 

largura de 50 km defronte do Cabo Calcanhar, 40-50 km em seu trecho mediano, e 8 km 

defronte do cânion de Salvador-BA (REMAC, 1975). 

Ao largo da plataforma continental existe uma série de bancos oceânicos rasos , 

pertencentes às Cadeias Norte Brasileira e de Fernando de Noronha, notadamente em 

frente aos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte. A cadeia de Fernando de Noronha 

está situada no sopé continental formando um segmento de montes com direção leste

oeste entre o talude e o arquipélago, e que se elevam até altitudes de 400 m acima da 

superfície. O Atol das Rocas corresponde também a um guyot vulcânico, com seu topo 

próximo ao nível do mar, e quase que inteiramente recoberto por recifes de algas 

Lithothamnium e areias provenientes de organismos marinhos (ALMEIDA, 2002). Segundo 

(Palma, 1984). A Cadeia Norte Brasileira é formada por montes submarinos com topografia 

irregular, rochosa e dispostos adjacentes a base do talude continental. 

Especialmente entre Natal e Aracajú, ocorrem linhas paralelas de recifes formando 

uma barreira ao longo da costa. Vários grupos de ilhas e rochedos estão presentes, entre 

eles oAtol das Rocas (3°52' S; 32°24' W), oArquipélago de Fernando de Noronha (3°52' S; 

32°24' W) , e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo (00°56' N; 29°22' W). 

Três platôs estão presentes na região. O Platô do Ceará, de pequena extensão , 

situado no trecho norte; o platô do Rio Grande do Norte , situado imediatamente ao sul 

da cadeia de Fernando de Noronha com numerosas montanhas submarinas ao sul e 

o platô de Pernambuco, o mais extenso, que corresponde a uma área de 

embasamento (rochas magmáticas), formando montes submarinos nas partes sul e 

leste (Gorini e Carvalho, 1984). 

O talude continental na ZEE/NE com uma largura média de 85-105 km e largura 

máxima de 140 km próximo ao Platô de Pernambuco, apresenta declividade média de 

11 ° e alcança profundidades entre 1600 e 3600 m (Palma, 1984). 

O domínio oceânico é predominantemente formado por áreas profundas, com 

profundidade máxima de 5.700 m, correspondendo às Planícies Abissais do Ceará e de 

Pernambuco, com relevo notadamente liso, pela deposição de sedimentos transportados 

pelas correntes de fundo. Ocorrem também algumas feições elevadas, como os montes 

submarinos que se distribuem desde o talude continental até a cordilheira Mesoatlântica. 
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o clima da região Nordeste do Brasil apresenta grande variabilidade interanual. 

Anomalias na configuração atmosféricas e oceânicas, determinam períodos de secas e 

de enchentes sobre o Nordeste e acredita-se que possam também ter reflexos importantes 

em termos da produção pesqueira da região. 

O regime sazonal de umidade no Nordeste do Brasil revela uma diversificação 

climática muito particular, coexistindo na região desde os climas superúmidos até o 

clima semi-árido, quase desértico. A distribuição pluviométrica sazonal apresenta 

uma estação seca nos meses de setembro a fevereiro , e uma chuvosa entre março 

e agosto. O clima e níveis de precipitação no Nordeste brasileíro parecem ser 

modulados por mecanismos de circu lação geral da atmosfera e por mecanismos 

oceânicos externos à região. 

O padrão geral de distribuição da pressão atmosférica no Oceano Atlântico 

Sul caracteriza-se pela presença de um centro de alta pressão que tem sua posição 

e intensidade modificadas sazonalmente. Em fevereiro, o anticiclone apresenta 

menor intensidade e está centra lizado próximo a 28°S e 010 0 W, ou seja, mais 

próximo da costa africana do que da brasileira, resu ltando em ventos brandos de 

sudeste sobre a região. 

Já em agosto, período de inverno, o desenvolvimento da Zona de Baixa Pressão 

Antártica força o centro de alta pressão do Atlântico Sul na direção noroeste. Este também 

se intensifica e dívide-se em dois centros, estando o mais importante concentrado em 

torno dos 23° 30' S e 030° W, agora mais próximo da costa brasileira. O resultado é que 

a partir do segundo semestre do ano ocorre uma intensificação significativa dos ventos 

Alísios de Sudeste. 

Campanhas Oceanográficas 

Os trabalhos compreenderam a obtenção de perfis das distribuições verticais da 

temperatura e da sal in idade com CTD SBE-911 Plus da SeaBird Eletronics e da 

temperatura com XBT MK-12 desde a superfície até a profundidade dos 1000 m ou até 

90% da profundidade local em caso de áreas com profundidade inferiores a 1000 m. Os 

levantamentos foram realizados durante as campanhas oceanográficas NEI , NEli, NEIII e 

NEIV do programa REVIZEE/SCORE-NE, a bordo do NOc. Antares da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN) , Marinha do Brasil entre 1995 e 2000. Os períodos 

especificos e o número de perfis levantados nas 4 operações são apresentados na Tabela 

1 e a distribuição da malha amostrai na Figura 1. 
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Tabela 1 - Operações oceanográficas , per iodos, estações sazonais consideradas e tipo e volume dos 
dados obtidos. 

Operação 

NE-I 
NE-II 
NE-III 
NE-IV 

Trabalhos em laboratório 

. , • • f 

02 ago - 26 oul 95 

20 ja. -17 abr 97 

28 abr - 20 jul 98 

25 sei - 05 dez 00 

Inverno 

Verlo 
Outono 

Primavera 

CTD (181) XBT (49) 

CTD (124) XBT (65) 

CTO (156) XBT (162) 

CTD (157) XBT (120) 

I nicialmente, os arquivos de dados de CTD e XBT coletados nas 4 operações foram 

transferidos para um microcomputador, sendo em seguida filtrados, reduzidos, editados 

(eliminação de dados fora d'água, dados faltosos, etc.) e arquivados em preparação para 

sua análise. Foram consideradas apenas as leituras obtidas durante a descida do CTD, 

sendo os valores registrados, integrados a intervalos de 5 metros, com o primeiro intervalo, 

sendo referido como à superficie. Os cálculos das propriedades físicas foram realizados 

seguindo-se as especificações da UNESCO (1983, 1988). 

Este banco de dados foi então utilizado como base para a elaboração de planilhas, 

diagramas e mapas temáticos com enfoque na distribuição espacial e temporal (sazonal), 

da salinidade, temperatura e da densidade da água para permitir a identificação das massas 

d'água que ocorrem na área de estudo, sua distribuição e variabilidade temporal sazonal, 

bem como, as misturas que ocorrem em suas propriedades e interfaces. 

Vários índices e critérios têm sido sugeridos para a identificação das massas d'água 

no Atlântico tropical (Miranda, 1982; Ferreira da Silva & Albuquerque, 1984; Csanady, 

1987). No presente trabalho, optou-se por adotar os critérios de Stramma e Scholt (1999) 

(Tabela 2) uma vez que estes foram os que melhor aproximaram as características 

dominantes das Águas Centrais, ou seja, quase linearidade na relação T-S para um 

intervalo considerável de valores. 

Tabela 2 - Parâmetros conservativos das massas d'água considerados para a área em estudo (Stramma 
e SchoU (1999). 

}>.9ua Tropical Supar1lclal (ATS) 

~gua Central do Allântlco Sul (ACAS) 

Agua Antártica Intermedlérla (MI) 

• Resultados e Discussão 

Temperatura ("C) 

136,0 

34,5 - 36,0 

E 34,5 

Uma das ferramentas mais amplamente empregada para a identificação de massas 

d'água é o Diagrama T-S. Neste diagrama, a temperatura é representada no eixo vertical e a 

salinidade no eixo horizontal, sendo seus valores distribuídos de acordo com o aumento da 
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profundidade. Através do diagrama T-S, é possível identificar e calcular a proporção de mistura 

resultante do encontro de duas ou mais massas d'água pela diluição de seus valores 

característicos. Isso possibilita a identificação da ocorrência de sucessivas massas d'água 

em toda a extensão de uma coluna de água. O emprego da temperatura in situ no diagrama 

T-S, entretanto, pode levar a uma falsa impressão da redução de densidade das massas 

d'água em grandes profundidades quando representando dados de grandes profundídades. 

Diagramas T-S confeccionados com base nos perfis de CTD obtidos durante os 

períodos de invemo/95, verão/97 , outono/98 e primavera/OO na ZEE/NE são apresentados 

nas Figuras 2 e 3. O universo dos dados foi agrupado em 7 sub-regiões: área costeira e 

de talude, área do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, área dos bancos da Cadeia 

Norte do Brasil, área da Cadeira de Rocas-Fernando de Noronha e áreas oceânicas 

Norte, Leste e Sul , para facilitar sua visualização e análise. Os dados estão representados 

corn coloração diferenciada de acordo com seus índices de temperatura e sal in idade em 

relação aos valores considerados identificadores das massas d'água encontradas na 

região, segundo o crítério de proposto por Stramma & Schott (1999) (Tabela 3) . 
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Figura 2 - Diagramas T-S para os per iodos de Inverno/95, Verão/97, Outono/98 e Primavera/aO para as regiões de 
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Figura 3 - Diagramas T-S para os períodos de Inverno/95, Verão/97, Outono/98 e Primavera/DO para as regiões 
oceânicas Sul , Leste e Norte. 

Tabe la 3 - Região de dominio (profundidades em m) das massas d'água ATS, ACAS e AAI nas sub
regiões da ZEE/NE de acordo com o período da coleta dos dados, 

- . f •• Sub-reglão 

Invernol95 Oceânica S 0.190 125 a 660 575.1000 

Oceânica E Oa 150 85 a 590 920 a 990 

Oceânica N O a 150 135 a 590 625 a 930 

PlalaformafTalude O a 170 135 a 610 685.958 

Cadeia F .Noronha O a 155 105 a 585 670 a 990 

Cadeia Norte Brás. O a 155 140 a 540 635.965 

Arq. S.Pedro e S.Paulo 55.95 95 a 820 725 a 900 

Vemo/97 Oceânica S 0.215 135 a 460 695 a 1000 

Oceânica E O a135 75 a 490 to 
Oceênlca N 08140 105 a 375 965 a 1000 

Plataformarralude O a195 130 a 440 to 
Cadela F .Noronha O a 135 110.345 to 
Cadeia Norte Brás. O a155 105.340 to 

Arq. S.Pedro e S.Paulo 55 a 75 80 a 300 fi! 

Oulono/98 Oceênlca S O a 200 135 a 605 530 a 1000 

Oceânica E 0.140 70 a 625 660 a 1000 

OceânIca N O a 140 100 a 540 665 a 1000 

PlataformafTalude O a 170 140 a 620 655 a 960 

Cadela F .Noronha 0.125 90 a 555 975 a 1000 

Cadela Norte Brás. Oa130 115.540 710 a 920 

Arq. S.Pedro e S.Paulo to 75 a 585 775.940 

Primavera/OO Oceânica S O a 205 135.540 545 a 1000 

Oceânica E 0.155 90 a 545 670.1000 

Oceênlca N 0.140 130.480 685 a 1000 

PialaformafTalude O a180 150 a 610 595 a 1000 

Cadela F .Noronha 0.145 105 a 545 680.1000 

Cadela Norte Brás. 0.160 135 a 485 740 a 1000 

Arq. S.Pedro e S.Paulo O a 105 100.560 770 a 1000 

Nos diagramas T-S, empregou-se ainda uma coloração diferenciada para aqueles 

dados do perfil em que um dos parâmetros, temperatura ou salinidade encontra-se com 
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valor característico para uma massa d'água, mas com o outro parâmetro apresentando 

valor próprio da massa d'água adjacente inferior. Água com temperatura abaixo de 20°C 

(ACAS), mas com salinidade acima de 36,0 (ATS), bem como, água com temperatura 

abaixo de 5°C (AAI) e sal in idade acima de 34,5 (ACAS), foram indicados por pontos com 

cor laranja. Da mesma forma , água com salinidade abaixo de 36,0 (ACAS) ou 34,5 (AAI), 

mas que apresentavam valores de temperatura acima de 20°C (ATS) ou 5°C (ACAS), 

respectivamente, foram indicados no diagrama na cor azul celeste. 

Três massas de água foram identificadas no universo amostrado da área de estudo: 

a Água Tropical Superficial (ATS) , a Água Central do Atlântico Sul (ACAS) e a Água Antártica 

Intermediária (AAI). A Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) e a Água Antártica de 

Fundo (AAF) embora também reportadas para a área (Miranda, 1982; Stramma e Schott, 

1999), não foram verificadas tendo em vista normalmente ocuparem regiões com 

profundidades além daquelas amostradas. 

Água Tropical Superficial (ATS) 

Amassa d'águaATS dominou a camada superficial da ZEE/NE, ocupando a camada 

misturada e a porção superior da termoclina. Sua temperatura variou de 26°C (inverno) a 

30°C (verão) na superfície, com valores de cerca 20°C em seu limite inferior. Suas 

salinidades apresentaram pequenas variações ao longo da camada misturada, com 

valores entre 35,5 e 36,5. No topo da termoclina, entretanto, verificou-se a presença de 

uma água com valores de salinidade e densidades ligeiramente inferiores a ao = 25,0, 

correspondendo a Água de Salinidade Máxima. 

O ponto superior de inflexão do diagrama T-S corresponde a esta região de máximo de 

salinidade sub-superficial, com valores de 1 a 1,5 unidades superiores aos valores verificados 

à superfície. Alguns autores (Ferreira da Silva &Albuquerque, 1984; 8arnier et ai., 2001 ; Ferreira, 

2001) consideram a Água de Máxima Salinidade como uma massa distinta da massa d'água 

ATS, vindo as duas a formar a Água Tropical. Já outros (Pickard , 1968; Stramma & Schott, 

1999; Flores Montes, 2003) preferem considerar a água de máxima salinidade como contida 

dentro da ATS, e que, portanto, tem o seu domínio até a região inicial da termoclina. 

A água de salinidade máxima se forma na região de transição tropical-subtropical 

por subsidência, principalmente no período de agosto a outubro ao sul dos 12° S, devido 

a formação de uma camada de barreira (profundidades diferentes para as camadas 

isotermal e isopicnal) ao norte. Esta água flui em direção ao equador como uma camada 

de máxima salinidade sub-superficial, devido a camada superficial estar sob os efeitos 

da alta precipitação que ocorre nos trópicos (Schott et ai., 1998). 
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A ATS foi encontrada na camada superficial durante as quatro estações sazonais 

amostradas em quase toda a área de estudo, exceto durante o outono/98 na área do 

Arquipélago. Ainda na região do Arquipélago, as águas superficiais (primeiros 50 m) 

apresentaram com freqüência , valores de salinidades inferiores àqueles típicos da ATS 

durante o inverno/95 e o verão/97. Esta diluição pode está associada ao alto índice 

pluviométrico associado a ZCIT (Travassos el ai., 1997). 

O limite inferior da ATS na área de estudo esteve situado a uma profundidade de 95 

a 190 m durante o período de inverno/95, à profundidades de 75 a 215 m durante o verão/97, 

entre 125 e 200 m durante o outono/98 e entre 105 e 205 m durante a primavera/OO 

(Tabela 3). Notadamente, a ATS apresenta maior espessura na região oceânica sul, e 

menor no Arquipélago São Pedro e São Paulo. 

Água Central do Atlântico Snl (ACAS) 

Nas regiões centrais dos giros subtropicais a massa de água superficial apresenta 

uma espessura maior resultante da circulação convergente, com a elevação da camada 

superficial e o enfraquecimento da termoclina. A camada de mistura torna-se mais espessa, 

promovendo o mergulho da massa d'água superficial e originando a Água Central do 

Atlântico Sul (ACAS) que se caracteriza por uma relação quase linear entre temperatura 

e salinidade e 00 = 26,0. Segundo Lozier et ai. (1995) apud Stramma e Schotl (1999) a 

ACAS pode ser encontrada até os 15° N de latitude, onde encontra a Água Central do 

Atlântico Norte. Esta massa tende a apresentar salinidades mais reduzidas com o aumento 

da profundidade, a partir do início da termoclina e seu limite inferior está normalmente 

definido pela isopicna 00 = 27,1. 

Dois tipos de ACAS podem ser encontrados: um superior menos denso com origem 

na região sudoeste subtropical do Atlântico Sul, e outro mais profundo e de maior densidade 

tendo provavelmente origem ao sul do Atlântico Sul, onde recebe grande quantidade da 

Água Central do índico (modificada), trazida por anéis e filamentos da Corrente das 

Agulhas, realçando o volume de água com temperatura próxima aos 13°C. Flui no sentido 

norte com a Corrente de Benguela e depois no sentido oeste com a CSE para o Atlântico 

tropical (Stramma e Peterson, 1990). A ACAS constitui a camada superficial da região 

subtropical, estendendo-se abaixo da ATS quando mais ao norte, podendo alcançar até 

os 600 m de profundidade. É transportada pela CSE em direção á plataforma continental 

brasileira, onde é conduzida para o equador com a SCNB, numa profundidade em torno 

dos 200 m e velocidade máxima de 80 cm S", e depois pela CNB, espalhando-se com 

salinidade mínima de 35,2 na costa Norte do Brasil. 
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Na ZEE/NE, a ACAS foi encontrada logo abaixo da ATS, correspondendo ao trecho 

linear do diagrama T-S, ocupando a camada entre os 85 e os 660 m de profundidade 

durante o inverno/95, entre 75 e 480 m durante o verão/97, dos 70 aos 625 m durante o 

outono/98 e a camada dos 90 aos 610 m no período de primavera/OO (Tabela 3). AATS 

apresentou-se mais espessa durante o outono/98, na região oceânica leste, e mais delgada 

durante o verão/97, na região doArquipélago São Pedro e São Paulo. Durante as quatro 

estações sazonais a ATS é encontrada em menor profundidade também na região oceânica 

leste, alcançando a maior profundidade durante o inverno/95 na região oceânica sul. 

Os diagramas T-S durante o período de verão/97 (Figuras 2 e 3) , apresentam 

uma discreta dispersão dos valores em relação às outras estações sazonais em que a 

ACAS se apresenta mais compactada guardando uma relação quase-linear entre 

temperatura e salinidade. Verifica-se também uma maior quantidade de pontos em que 

os valores de salinidade encontram-se abaixo de 34 ,5 (AAI) , mas apresentam valores 

de temperatura acima de 5°C (ACAS). O diagrama T-S para a região oceânica leste da 

ZEE/NE apresenta pontos com salinidade crescente e temperatura em torno dos 15°C, 

representando os dados da estação oceanográfica localizada em 02°51 ' S e 31°17'W 

(Figuras 2 e 3) . Nesta estação, entre as profundidades de 70 e 80 m, ocorre uma 

elevação da salinidade até 44,3, com valores de 38,6 aos 100 m e de 36 ,7 aos 120 m. 

Porém, as estações oceanográficas mais próximas a esta apresentaram valor máximo 

de salinidade de 36,1 em todo o perfil. No talude continental, a ACAS tem seu limite 

superior dentre as maiores profundidades de todas as regiões amostradas e em toda 

amplitude sazonal (Figuras 2 e 3) . 

Água Antártica Intermediária (AAI) 

A Água Antártica Intermediária (AAI) pode ser identificada por um mínimo de 

salinidade, em torno de 34,5, encontrado próximo ao equador com densidade em torno 

de 0'. = 27 ,28 aos 700 m de profundidade e por temperaturas entre 2 e 4°C. Esta massa 

d'água é formada na superfície da camada circumpolar e é transportada pela parte inferior 

da Sub-Corrente Norte do Brasil (SCNB), sendo também encontrada na Contra Corrente 

Intermediária Norte (CCIN) e na Contra Corrente Intermediária Sul (CCIS). Normalmente 

alcança até a latitude de 24 ° N, podendo eventualmente ser detectados traços da mesma 

até a latitude 60° N. 

Na ZEE/NE, a AAI foi encontrada abaixo da ACAS, com sua interface correspondendo 

ao início do segundo ponto de inflexão do diagrama T-S, onde se observa a salinidade 

mínima e uma temperatura de cerca de 5°C, visível para os perfis de CTD mais profundos. 
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AAAI apresentou-se com temperaturas entre 3 e 5°C, atingindo até uma profundidade 

máxima de cerca de 1300 m. 

No universo amostrado de O a 1000 m, a AAI foi encontrada entre as profundidades 

de 575 e 1000 m no período de invemo/95, de 695 a 1000 m durante o verão/97, de 530 a 

1000 m durante o outono/98, e de 545 a 1000 m durante a primavera/OO (Tabela 3), 

estando a menores profundidades na região oceânica sul nas 4 estações sazonais e 

apresentando maior espessura no período do outono/98. Durante o verão/97, nota-se 

uma redução da presença da AAI nas regiões oceânicas sul e norte, e sua ausência nas 

demais regiões, para a camada amostrada (1000 m) . 

• Conclusões 
No universo amostrado dos primeiros mil metros de profundidade da ZEE/NE 

ocorrem três massas d'água distintas: a Água Tropical Superficial (ATS), a Água Central 

do Atlântico Sul (ACAS) e a Água Antártica Intermediária (AAI), sem influências significativas 

dos aportes continentais e a presença de águas com baixas salinidades. A massa d'água 

ATS ocupa a camada superficial da ZEE/NE (primeiros 75-215 m), apresentando maior 

espessura na região oceânica sul e menor na região do Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo. No interior da ATS, ao nível do topo da termoclina, ocorre a Água de Salinidade 

Máxima, resultante do transporte isopicnal de águas mais densas na área de transição 

entre as regiões tropical e subtropical. Logo abaixo, ocorre a Água Central do Atlântico 

Sul (ACAS) que se caracteriza por uma relação quase linear entre temperatura e salinidade 

e <J, = 26,0. Na ZEE/NE, esta massa ocupa a camada dos 70 aos 660 m, apresentando

se mais espessa durante o outono na região oceânica leste e mais reduzida próximo ao 

Arquipélado de São Pedro e São Paulo. A massa d'água mais profunda encontrada na 

região (545 a 1000 m de profundidade) correspondeu a Água Antártica Intermediária (AAI) 

caracterizada por um mínimo de salinidade de 34,5 e temperaturas entre 2 e 4°C. 
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DINÂMICA DA REGIÃO DOS BANCOS OCEÂNICOS DO NORDESTE BRASILEIRO 

Moacyr Araújo 
Carmen Medeiros 
Fábio Geber 
Marcus André Silva 

• Introdução 
Passada a fase em que se acreditava que o mar era uma fonte inesgotável de 

alimento, depara-se com o fato de que a maior parte da produção de pescado está 

associada à apenas 2% a 3% da área dos oceanos (Laevastu & Hela, 1970). Um dos 

principais motivos desta baixa produtividade é a reduzida espessura da camada 

superficial fotossinteticamente ativa (camada eufótica) quando comparada com a 

profundidade dos oceanos. 

Em oceanos tropicais e equatoriais esta situação é mais acentuada, devido , entre 

outros , a maior diferença de temperatura e conseqüentemente de densidade, entre as 

camadas superficiais, mais quentes, e sub-superficiais, de temperatura mais baixas, 

resultando em uma maior estabilidade estática. Este quadro dificulta os processos de 

mistura vertical responsáveis pela reposição dos sais nutrientes à camada eufótica. A 

perda de sais nutrientes através da camada eufótica pode ser contomada pela ocorrência 

de fenômenos de ressurgência, quando águas mais profundas (ricas em nutrientes) 

são transportadas em direção à superficie. A importância desse fenômeno é tão grande 

que cerca de 50% da captura de peixes no mundo está relacionada às áreas de 

ressurgência, que por sua vez , representam aproximadamente 0,1% da área total 

oceânica (Ryther, 1969). 

Existem vários mecanismos naturais capazes de promover mistura vertical, dentre 

os quais podemos citar: a ação dos ventos em regiões costeiras e rasas, possibilitando 

uma mistura até o fundo e a divergência de correntes, que favorecem o deslocamento de 

águas superficiais, permitindo assim que águas mais profundas ocupem os espaços 

deixados na superfície . Um outro mecanismo, que neste estudo será abordado 

separadamente, é o da elevação de massas d'água resultante da interação entre as 

correntes oceânicas e o relevo submarino. Nesse caso, a presença da deformação do 

relevo (banco ou montanhas marinhas) transforma parte da energia cinética da corrente 

em energia potencial , provocando o soerguimento da mesma sobre o banco e a formação 

de vórtices à jusante do mesmo, processos estes que podem resultar em elevada 

turbulência e conseqüente mistura de água (Huppert & Bryan, 1976). Eventualmente, a 

elevação da vorticidade da corrente, conseqüência do aumento de sua velocidade pela 

diminuição da lâmina d'água sobre o banco, pode gerar vórtices mais intensos e de 
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caráter mais permanente, originando assim estruturas dinâmicas do tipo coluna de Taylor 

(Roden, 1991; Rogers, 1994; Cushman-Roisin, 1994). Nessa interação corrente e banco, 

as isotermas podem se aproximar ou se afastar umas das outras, decorrentes de 

movimentos de água ascendentes e/ou descendentes. Esta situação pode ser reforçada 

pela presença de fortes correntes de maré, que agindo sobre a topografia cria uma coluna 

de água bem misturada sobre a parte rasa do banco (Flagg, 1987), proporcionando assim 

o enriquecimento mineral e o aumento de peixes. 

No Brasil existem vários grupos de ilhas, rochedos e bancos oceânicos encontrados 

nas águas da Zona Econômica Exclusiva Nordeste do Brasil (ZEE/NE), destacando-se o 

Atol das Rocas (03° 52' S/32° 24' W), os bancos da cadeia de Fernando de Noronha e o 

Arquipélago (03° 52' S/32° 24' W), oArquipélago de São Pedro e São Paulo (00° 56' N/29° 22' W) 

e os Bancos da Cadeia Norte (01 ° a 04°S e 37° a 039°W). Parte destes bancos são rasos 

e localizam-se em frente aos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Estas áreas são 

de grande importância econômico-social, respondendo pela quase totalidade da produção 

pesqueira oriunda de áreas oceânicas na região (Hazin, 1993; Moura, 2000). Apesar de 

sua grande importância , verifica-se haver uma profunda carência de informaçôes sobre 

os fenômenos hidrológicos ali predominantes. A busca por estas informações tornou-se 

objetivo de pesquisa quando da criação do Programa Nacional de Avaliação do Potencial 

Sustentável de Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE), em dezembro 

de 1988, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal (MMA). 

Dentre os poucos estudos realizados nestes sistemas, Travassos et ai. (1999) 

analisaram dados termodinâmicos (temperatura, salinidade e densidade) obtidos do Programa 

"Victor Hensen", cooperação Brasil-Alemanha, Joint Oceanographic Projects (JOPS-II), de 

1991 a 1995, nos Bancos da Cadeia Norte do Brasil , especialmente o Toninha e o Aracati, e 

Cadeia de Noronha, onde os autores constataram sinais potenciais da presença de 

mecanismos de ressurgência nestas áreas. Hazin et ai. (1998), por sua vez, relacionaram a 

pesca de espinhei com as áreas de banco, constatando a existência de uma estreita relação 

entre a captura por unidade de esforço (CPUE) do tubarão cinza, Carcharhinus spp., e os 

bancos que se encontravam em profundidades de 233 a 370 m, sendo esses: Aracati, Dois 

Irmãos, Fundo e Sírius. Nesses estudos, o bancoAracati aparece em destaque. Diante destes 

indicativos, optou-se nesse trabalho por utilizar a sub-região oceânica do banco Aracati como 

sistema representativo de uma estrutura típica de bancos oceânicos pertencente à Cadeia 

Norte do Brasil. Inicialmente, a variabilidade sazonal das propriedades físicas termodinâmicas 

na sub-região oceânica do banco Aracati é analisada com base nas informações obtidas in 
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situo As características da microestrutura turbulenta na coluna d'água foram estimadas com 

base na utilização da sonda perfiladora SCAMP (;ie/f-Contained tlutonomous MicroE'rofiler), 

adquirida no âmbito do Programa REVIZEE, Sub-Comitê Região Nordeste (SCORE/NE). 

Numa segunda etapa do trabalho, utiliza-se o modelo matemático oceânico tridimensional da 

Universidade de Princeton, EUA (Modelo POM) para inferir sobre a estrutura cinemática 

existente na área circunvizinha ao banco. Os resultados numéricos são ainda comparados 

com as informações de campo obtidas no Programa REVIZEE/SCORE/NE . 

• Campanhas Oceanográficas 
A área de estudo (Figura 1), corresponde a uma parte do domínio oceânico adjacente 

à Região Nordeste do Brasil. Encontra-se localizada a Nordeste de Fortaleza (CE). Limita

se horizontalmente pelas coordenadas 01 ° S, 04° S, 3r W e 39° We é representada 

pelo banco Aracati, pertencente à Cadeia Norte do Brasil. A Cadeia Norte está situada na 

parte Sul do Oceano Atlântico Equatorial, cujo limite Norte é marcado pela constrição 

equatorial (região em que os continentes americano e africano estão mais próximos), e o 

limite Sul é demarcado pela Convergência Subtropical. Com relação às suas porções 

Leste e Oeste, a Cadeia Norte está situada entre o continente e a Cordilheira Mesoatlântica . 

Os montes submarinos desta cadeia têm topografia irregular, rochosa e estão dispostos 

adjacentes à base do ta lude continental. Os bancos são cobertos por algas calcárias 

associadas com foraminíferos e briozoários. Os sedimentos em profundidades maiores 

que 70 m são biodetrítico, com uma maior mistura da parte biótica (Becker, 2001) . 
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Figura 1 - Localização da área do Banco Aracati (ZEE/NE) com indicação das estações do Programa REVIZEE. 
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o bancoAracati está localizado à nordeste e a cerca de 94 km de Fortaleza. Contribui 

significativamente para a pesca local e de outros estados devido a diversos fatores, dentre 

eles: situa-se próximo ao continente, é relativamente raso com profundidade média de 

250 m (Hazin et ai. , 1998) e extenso, com cerca de 60 km no sentido SE-NE. 

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos das operações oceanográficas do 

NE-I a NE-IV, do Programa REVIZEE, realizadas com o Navio Oceanográfico (NOc.) 

Antares, pertencente à Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil 

(DHN/MM). Estes cruzeiros foram programados de acordo com critérios de sazonalidade. 

A Tabela 1 mostra um sumário das campanhas com o respectivo período do ano, estação 

sazonal e climatologia. 

Tabela 1 - Campanhas REVIZEE/SCORE-NE 

NE-I 

NE-fI 

NE-f1f 

NE-IV 

Julho a setembro de 1995 

Janeiro a março de 1997 

Abril a junho de 1998 

Outubro a dezembro de 2000 

Estação Sazonal 

Inverno austral 

Verão austral 

Oulono austral 

Primavera austral 

Chuvoso 

Seco 
Chuvoso 

Seco 

Os dados termodinâmicos foram obtidos por meio de um perfilador CTD (Sea-Bird 

Eletronics, Inc.). As informações obtidas foram compiladas em intervalos de 5 m de 

profundidade, descartando-se os primeiros 5 m por conter erros de leituras. A densidade 

é calculada automaticamente pelo CTD, a partir dos valores de temperatura e salinidade 

(TIS) , corrigindo-se os efeitos de compressibilidade do fluido. 

Foram utilizados os dados de vento (direção e intensidade) obtidos pelo anemômetro 

instalado a bordo do NOc. Antares. As alturas e períodos de onda foram registrados por 

observadores de bordo e regi strados em planilhas. Estes foram utilizados na 

caracterização dos parâmetros interfaciais (cisalhamento eólico e campo de ondas 

superficiais) presentes nos instantes das coletas, de acordo com a metodologia proposta 

por Rocha (2000) . 

A partir dos dados disponiveis para o banco Aracati , definiram-se transectos 

transversais e longitudinais levando-se em conta a sazonalidade. Visando uma melhor 

análise dos dados, foram tomadas as estações de coleta mais alinhadas com uma destas 

direções preferenciais para cada época do ano. Em seguida, estes dados foram 

compilados para a elaboração de planos verticais de temperatura e salínidade. 

Os perfis de CTD foram ainda utilizados na elaboração de diagramas TIS que, por 

sua vez, permitiram a identificação das massas d'água da região . Para tal , foi utilizada a 

classificação proposta por Barnier et ai. (2001). 
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importantes. As profundidades correspondentes a cada ponto da malha foram obtidas 

dos registros contidos na referida carta náutica. A malha numérica horizontal utilizada 

nas simulações é representada na Figura 2. 

Figura 2 - Vista tridimensional da malha numérica utilizada nas simulações, com indicação do sentido da 
Corrente Norte do Brasil (CNB). 

As informações meteorológicas e descritivas da dinâmica da interface ar-líquido, 

associado à topografia dos bancos e a distribuição de temperatura e de salinidade da água, 

obtidas ao longo das campanhas de campo do Programa REVIZEE/SCORE/NE, serviram 

de base para o estabelecimento dos cenários de simulação. Nesse caso, uma análise 

preliminar das propriedades termodinâmicas na área em estudo, permitiu verificar que as 

informações relativas à estação chuvosa (outono e inverno) poderiam, para efeito de 

simulação numérica, ser agrupadas num único cenário, referenciado a seguir por Inverno. 

Analogamente, os dados relativos aos períodos de primavera e verão foram agrupados 

para a representação numérica do cenário seco, chamando-se a seguir por Verão. 

As condições de contorno utilizadas nas simulações foram escolhidas e testadas de 

forma a representar situações características dos períodos de inverno e verão, considerando

se os parâmetros descritos na Tabela 2. A velocidade da Corrente Norte do Brasil (CNB), através 

S ERIE R EVIZEE - SCORE N E 



da seção vertical Sudeste da malha, foi estimada a partir das informações contidas em Schotl 

et ai. (1998), que estudou a hidrografia da costa brasileira em diferentes seções transversais 

(35°W, 44°W, entre outros), utilizando um LADCP (I",owered ,!l,coustic Doppler Current Erofiler). 

Os valores de fluxo de calor na superfície foram obtidos a partir da base de Da Silva et 

ai. (1995). As condições de contomo das componentes de cisalhamento do vento foram 

determinadas pela decomposição do vetor velocidade de vento, obtidos durante as campanhas 

oceanográficas do Programa REVIZEE/SCORE/NE. Nos contomos horizontais laterais ao 

fluxo principal induzido pela CNB, foram consideradas condições do tipo von Newmann, com 

velocidade normal nula e fluxos nulos de temperatura, salinidade e velocidade longitudinal. 

É importante registrar que todos os dados utilizados passaram por um processo 

de pré-tratamento visando sua adequação aos arquivos de dados de entrada do código 

numérico. Uma descrição detalhada dos diferentes passos da aplicação do modelo POM 

ao estudo da área do banco de Aracati encontra-se no trabalho de Geber (2003). 

Tabela 2 - Parâmetros das condições de contorno. 

1V.Io,cldado média da Co,""," Nor/. do BrasH (m 0-') 

1T0o. •• 0 ,to cIB.'homonto médio do vento (Po) 

• Resultados e discussões 

Per/odo 

Verão austral Inverno austral 

0,29 0,35 

Da mesma forma que na metodologia, será dada inicialmente uma atenção aos dados 

experimentais, obtidos em campo. Posteriormente, numa segunda fase, serão analisados 

os resultados das simulações numéricas da dinâmica e circulação na região do banco Aracati. 

A análise e tratamento dos dados obtidos in situ permitiram a identificação de duas 

massas d'água: Água Tropical (AT) e Água Central do Atlântico Sul (ACAS). As 

profundidades das massas d'água estão próximas daquelas observadas por Rocha (2000), 

que estudou a distribuição espacial e os mecanismos físicos influentes na fertilização 

das águas na camada eufótica da região oceânica do Nordeste brasileiro. 

As Figuras 3a a 3d apresentam a variação sazonal da distribuição espacial das massas 

d'água, visualizada através de perfis longitudinais ao banco Aracati. Nessas figuras estão 

representadas as linhas isopicnas de (Js = 24,5 consideradas como referência da interface 

AT - ACAS (Barnier et ai., 2001). AAT mostrou-se verticalmente estável com variação de cota 

praticamente desprezível ao longo do ano e permanecendo sempre próxima dos 100 m. A 

interação entre a AT e a ACAS, entretanto, respondeu à variação sazonal. Na Figura 3a é 

possível constatar uma elevação da isopcina de (Js = 24,5. De acordo com os dados de 

campo, no inverno austral a interface entre essas duas massas d'água se localizou a uma 
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profundidade média de 95 m (Figura 3b). Nesse período foi possivel constatar uma elevação 

da isopicna à montante do banco, resultando num movimento ligeiramente ascendente da 

ACAS na área situada sobre o banco. 

Na primavera austral (Figura 3c) a interface AT -ACAS encontrou-se acima da cota 

de 100 m, observando-se a expansão vertical da ACAS. Com a chegada do verão, o 

aumento gradual da temperatura, a diminuição relativa da intensidade da CNB e do 

cisalhamento eólico (Johns el ai., 1998; Schott el ai., 1998; Stramma & Schott, 1999), 

tendem a inibir possiveis oscilações verticais da interface AT - ACAS (Figura 3d). AACAS 

foi predominante na maior parte da coluna d'água analisada situando-se abaixo de 150 m. 

Esse padrão foi observado apenas em algumas estações de coletas situadas à 

montante do banco Aracati, e sugerem um mecanismo de mistura de águas mais 

profundas com águas rasas. Nestes casos, os intervalos de temperatura e salinidade no 

outono austral foram 28,2°C a 18°C e 36,6 a 36,3, respectivamente, e situados entre 60 m 

e 130 m de profundidade. No inverno austral estes intervalos foram de 24,9°C a 15°C e 

36,4 a 35,0, presentes entre as profundidades de 125 m e 180 m. Na primavera austral 

os intervalos para os mesmos parâmetros foram de 25,7°C a 23°C e 36,8 a 37,0 , sendo 

estes valores encontrados em profundidades que variavam de 70 a 136 m. 
Outono austral 

I 
• u • " u 
< 
.2 e 
~ 

Distancia (km) 

Primavera austral 

I 
• u • :2 
u 
< 

~ 
~ 

DistAncia (km) 

Inverno austral 

I 

Distancia (km) 

VerAo austral 

I 
• u • " l' 

" e 
~ 

Distancia (km) 
AT - Água Tropical 
ACAS - Água Cenlral do Atlêntlco Sul 

" . 
~ 
3 

- 38.5 -38 - 37.5 - 37 -36.5 
Longitude (0) 

Figuras 3a-d - Distribuição sazonal das massas d'água na região do banco Aracati (Iransecto longiludinal 01). 
(a) outono austral; (b) inverno austral; (c) primavera austral e (d) verão austral. 
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As figuras 4a a 4d apresentam os diagramas TIS gerados a partir de todas as estações 

utilizadas neste trabalho próximas do banco Aracati. Os círculos das Figuras 4a , 4b e 4d 

destacam a dispersão das características termodinâmicas das águas próximas a interface 

AT -ACAS. 
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Figuras 4a-d - Diagrama TIS em cada estação do ano na região do banco Aracati. Os circulos destacam 
a dispersão das características termodinâmicas das águas próximas à interface AT - ACAS. 

As informações geradas a partir das campanhas de campo foram também utilizadas 

para verificar a capacidade do modelo em reproduzir as informações coligidas in situo A 

Figura 5 traz exemplos de comparação entre os perfis experimentais e numéricos de 

temperatura e salinidade no período de verão. 
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Figura 5 - Exemplos de perfis verticais de temperatura e salinidade na região do banco Aracati - Verão. 
Dados experimentais (.) e resultados numéricos (- ). 

Nesta figura , a profundidade é apresentada em sua forma normalizada 

(I ~ a ~ O), de acordo com o tratamento adotado no mode lo POMo As comparações 

entre os resultados experimenta is e numéricos sugerem que a aproximação de 

modelagem aqu i utilizada fornece boas descrições das estruturas termohal inas 

observadas durante o Programa REVIZEE, uma vez que os resultados numéricos 

representaram os dados de campo de forma satisfatória, não apenas com relação 

às ordens de grandeza das variáveis med idas, como também no que se refere às 

suas distribu ições espaciais e sazonais. 

Apesar de mais presentes que na situação de inverno, os resu ltados da 

simulação de verão também confirmam a presença de vórtices (Figura 6) , ainda 

que menos intensos, e preponderantemente situados à jusante do banco . Os 

vórtices produzidos pe las veloc idades horizonta is podem ser capazes de 

"aprisionar" nutrientes, larvas e materiais biogênicos, importantes para o 

enriquecimento do meio. 
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Figura 6a-c - Campos de velocidade horizontal na área do banco Aracati - Inverno, obtidos nas 
simulações numéricas com o modelo POM o Os círculos destacam as áreas privilegiadas de geração 
de vorticidade vertical. 

Dando continuidade à análise do campo cinemático, a Figura 7 apresenta a 

distribuição espacial da velocidade vertical (w) calculada a partir de registros da 

sonda SCAMP, para o período de inverno, em vários perfis verticais situados no 

entorno do banco Aracati . Nesta figura nota-se que as maiores intensidades estão 

localizadas à montante do banco , diminuindo gradativamente em direção a superfície. 

A menor velocidade vertical foi da ordem de 0,003 x 10.3 m S · l próximo à superfície, 

e a máxima de 8,4 x 10.3 m S" , na profundidade de cerca de 370 m do perfil 30. A 
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velocidade vertical média nos perfis foi de 2,21 x 10.3 m S · l . Estes resu ltados parecem 

estar de acordo com os valores de velocidade vertical normalmente verificados em 

sistemas semelhantes. 
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Figura 7 - Perfis de velocidade vertical numérica na região do banco Aracati - Inverno (porção de montante 
do mesmo transecto longitudinal da Figura 3). 
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Chen & Beardsley (1995), por exemplo , simularam a circulação na camada 

de mistura do banco Georges e constataram a presença de vórtices a montante do 

banco que proporcionaram ressurgência no topo do mesmo, com valores de 

velocidade vertical de 0,5 x 10.3 m S · 1 na profundidade de 56 m e 1,8 x 10-3 m S · 1 na 

profundidade de 83 m. Estes valores correspondiam a situação mais energética 

(inverno), enquanto que para a situação de verão a velocidade vertical foi de 1,0 x 

10.3 m S · 1 na profundidade de 120 m. Ao analisarem a influência das forçantes físicas 

sobre a produção de plâncton no banco Georges, Franks & Chen (1996) encontraram 

velocidades verticais na grandeza de 0,1 x 10.3 m S" , concluindo que as 

concentrações de plânctons na camada bem misturada são supridas pelos 

transportes físicos induzidos pela presença do banco. Em um estudo numérico de 

maré estratificada aplicado ao mesmo banco, Chen et ai. (1995a, b) encontraram 

fortes circulações simétricas em ambos os lados do banco (montante e jusante). 

Nesse caso, verificou-se que quando a inclinação do banco é maior e a camada 

d'água é mais rasa, a velocidade vertical tende a aumentar, chegando a 1,0 x 10.3 m S · 1 

em uma cota de 120 m de profundidade . 

• Conclusões 

Os resultados decorrentes de análises experimentais elou das simulações 

numéricas, indicam que a presença do banco Aracati contribui significativamente 

para a existência de mecanismos de enriquecimento das águas superficiais, em 

especial , no período de outono/inverno austral. Além de uma possível extensão desta 

abordagem a outros sistemas semelhantes da Cadeia Norte do Brasil, tais como 

os bancos de Toninha, Sírius e Guará, a metodologia de modelagem matemática 

aqui empregada surge também como um instrumento potencial para estudos 

teóricos envolvendo análises de escalas associadas às dimensões e forçantes típicas 

destes sistemas naturais . 

Do ponto de vista da continuidade dos trabalhos experimentais, e passada esta 

etapa inicial de caracterização, nos parece muito útil a realização de futuras campanhas 

de mar específicas para estes sistemas, privilegiando a partir de agora a obtenção de 

informações acerca da evolução temporal dos fenômenos típicos dessas áreas, tanto 

em escala nictemeral quanto sazonal. 
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Neste estudo o modelo matemático de equações primitivas em coordenadas 

isopicnais Miami lsopycnic Coordinate Ocean Model (MICOM) é utilizado para reproduzir 

a variação sazonal da circulação e da estrutura termohalina na região tropical Atlântica, 

com ênfase na área oceânica relativa a Zona Econômica Exclusiva do Nordeste do Brasil 

(ZEE/NE). Os resultados numéricos são comparados com os dados de campo fornecidos 

pelo Programa Nacional de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos da 

Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE). Os objetivos deste trabalho são, portanto: 

(a) utilizar as informações acerca da microestrutura turbulenta na coluna d'água, 

obtidas in situ através da sonda perfladora SCAMP nas campanhas do REVIZEE/SCORE/NE, 

para inferir e parametrizar os níveis de difusividade turbulenta vertical nas áreas de Talude 

Continental da costa leste da ZEE/NE; 

(b) utilizar as informações termodinâmicas geradas pelo Programa REVIZEEI 

SCORE/NE para analisar a performance de um modelo de circulação oceânica em 

coordenadas isopicnais na reprodução da circulação e da estrutura termohalina sazonal 

na região correspondente a ZEE/NE. Empregar técnicas de modelagem matemática de 

larga escala para esta região significa possibilitar, em médio prazo, a utilização de modelos 

como ferramentas adicionais de análise de processos físicos na ZEE/NE . 

• Campanhas Oceanográficas 
A área de estudo corresponde a uma parte do domínio oceânico adjacentes à Região 

Nordeste do Brasil, correspondendo a sua Zona Econômica Exclusiva (ZEE/NE). Os dados 

utilizados neste estudo foram obtidos das operações oceanográficas NE-I a NE-IV do 

Programa REVIZEE, realizadas com o Navio Oceanográfico (NOc.) Antares, pertencente à 

Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN/MM). Estes cruzeiros foram 

programados de acordo com critérios de sazonalidade, conforme descrito na Tabela 1. 

Tabela 1 - Operações REVIZEE/SCORE-NE. 

. .. . .. 
NE-/ 

NE-II 

NE-III 

NE·/V 

o •••• 

Julho a setembro de 1995 

Janeiro a março de 1997 

Abril a junho de 1996 

Outubro a dezembro de 2000 

Estação Sazonal 

Inverno auslral 

Verão austral 

Outono austral 

Primavera austral 

Chuvoso 

Seco 

Chuvoso 

Seco 

Os dados termodinâmicos foram obtidos por meio de um perfilador CTD (Sea-Bird 

Eletronics, Inc.). As informações obtidas foram compiladas em intervalos de 5 m de 

profundidade, descartando-se os primeiros 5 m por conter erros de leituras. A densidade 

é calculada automaticamente pelo CTD, a partir dos valores de temperatura e salinidade 

(TIS), corrigindo-se os efeitos de compressibilidade do fluido. 
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Os níveis de dissipação turbulenta são obtidos com a utilização da sonda perfiladora 

SCAMP. Estas medidas representam os primeiros registros de estrutura turbulenta 

oceânica obtidos em águas nacionais por equipe de pesquisadores brasileiros. A sonda 

perfiladora SCAMP (~elf-Contained tlutonomous MicroErofiler) foi adquirida no ano de 

2000, no âmbito do Programa REVIZEE/SCORE-NE. Trata-se de um instrumento portátil, 

projetado para medir (freqüência de 100 Hz), registrar e tratar valores absolutos de escalas 

espaciais extremamente pequenas (da ordem de 1 mm) de flutuações de condutividade 

elétrica e de temperatura em lagos, reservatórios, estuários e oceanos. Estes dados são 

utílizados para inferir os níveis de dissipação da energia cinética turbulenta ao longo da 

coluna d'água, assim como os fluxos verticais de calor, sal, com o comportamento de 

suas respectivas microestruturas. O embarque da sonda SCAMP ocorreu no cruzeiro 

NE-IV, e teve como principal objetivo sua utilização na área dos bancos da Cadeia Norte 

do Brasil e nas regiões de Talude Continental da costa leste da ZEE/NE. Nesta operação, 

a SCAMP foi lançada sempre no mesmo instante de lançamento do CTD, possuindo 

assim sempre as mesmas coordenadas e horários de lançamento. A Figura 1 mostra a 

sonda SCAMP quando de sua utilização a bordo do NOc. Antares. 

Figura 1 - Sonda SCAMP antes do lançamento, e sistema de aquisição de dados a bordo do NOc. 
Antares, REVIZEE/SCORE/NE, nov.l2000 . 

• O modelo matemático MICOM 

A modelagem matemática para este trabalho foi conduzida utilizando-se o modelo 

de coordenadas isopicnais da Universidade de Miami MICOM. Neste, cada camada possui 

um valor constante de densidade potencial, sendo acoplado a um modelo de camada de 

mistura para a parte que fica em contato com a atmosfera. Este modelo foi inicialmente 

desenvolvido pelos Drs. R. Bleck e D. Boundra na Universidade de Miami (EUA), nos 

anos 70, e vem sendo aperfeiçoado por pesquisadores de todo o mundo. 
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corrente de fronteira oeste (Corrente Norte do Brasil) e a morfologia/relevo submarino 

(Geber, 2003; Freitas, 2003) . 
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Figura 2 - Distribuição horizontal de taxa de dissipação de energia cinética turbulenta e (m's·3) próximo 
à superfície (profundidade de 5 m) em diferentes pontos da ZEE/NE. Em destaque os valores máximos 
observados na área de talude da da Plataforma Continental situada entre as latitudes 10' -13 ' S. 

Os registros obtidos pela sonda SCAMP permitiram também calcular a distribuição 

vertical de viscosidade cinética turbulenta (v t ' m2 .s-' ) ao longo da zona eufótica das 

estações amostradas . Neste caso, procurou-se identificar, por meio de formulações 

analíticas já conhecidas em literatura (Maurel et ai., 1997; Huang, 1979, entre outros), 

uma formulação adimensional capaz de representar ás curvas obtidas in situo A busca 

pela adimensionalidade se justifica pela possibilidade de agregar o máximo de perfis em 

uma forma única e semelhante, identificando assim os parâmetros realmente influentes 

na distribuição vertical da difusividade dentro da camada oceânica de superfície . 

Após várias tentativas verificou-se uma boa aproximação entre os perfis 

normalizados e a curva de analítica proposta. A parametrização da difusividade 

turbulenta vertical na área de estudo foi possível utilizando-se a profundidade do final 
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da termoclina (Zft ' m) e a amplitude e freqüência intrinseca de onda (a, m; cr , S-l) 

como escalas de normalização. 

Na Figura 3 são comparados dados da SCAMP e resultados do modelo analitico. 

Além de representar bem as intensidades de v I ' observa-se que o decaimento 

exponencial em função do número de onda da superficie (k, m-1
) reproduz satisfatoriamente 

a distribuição vertical observada in situo Esta boa correlação confirma a dependência 

entre a espessura da camada misturada de superfície na ZEE/NE e a energia cinética 

turbulenta gerada pela ação de ondas de gravidade na interface oceano-atmosfera . Estes 

mesmos resultados foram evidenciados em outros trabalhos através de análises distintas 

dos dados termodinâmicos do REVIZEE/SCORE-NE (Rocha , 2000; Geber, 2003). 

Viscosidade Turbulenta Normalizada 

-0.15 
. ' 
~~~~=~ 

-0.2 _ _ 

?f -~ 
- 0.25 - I 

-0 .3 ~ 

-0.35 

-0.4 

I - SCAMP 
- Analltico 

-O.450!---:-;--~---:':"--7---;:';"!==~3=~~ 
0.5 1.5 2 2.5 3.5 

x 10-7 

Figura 3 - Formulação adimensional para representação da distribuição vertical de viscosidade cinética 
turbulenta na ZEE/NE. 

Na segunda parte deste trabalho, os dados do REVIZEE e os resultados do modelo 

MICOM foram confrontados com base na comparação das distribuições verticais de TIS 

obtidos em campo e numericamente para a região da ZEE/NE. Para tal, cada estação de 

coleta teve suas informações confrontadas com o ponto da malha de cálculo situado 

mais próximos de suas coordenadas geográficas. A Figura 4 traz exemplos de comparação 

entre os dados experimentais e os resultados numéricos. 
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Figura 4 - Perfis verticais de TIS . Comparação entre os dados experimentais do REVIZEE/SCORE/NE e 
os resultados numéricos do modelo MICOM. 
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Analisando-se inicialmente as curvas de temperatura, verifica-se que o modelo, 

de modo geral, reproduz adequadamente às distribuições observadas na camada mais 

superficial do oceano até uma profundidade em torno de 400 m. Abaixo dessa 

profundidade, nota-se uma discrepância entre os resultados numéricos e as 

observações. Nesse caso, o MICOM apresenta temperaturas sistematicamente 

superiores àquelas registradas, discrepância esta que varia de 1° a 3°C, em função da 

localização da estação de coleta e da profundidade. Verifica-se que o modelo igualmente 

reproduz de forma mais correta os resultados de salinidade obtidos nas camadas 

superiores até cerca de 400 m de profundidade. Abaixo deste limite, existe um núcleo 

caracterizado por uma redução de salinidade, que não consegue ser reproduzido 

numericamente (diferença de cerca de 0,5 ups) . 

Acompanhando as curvas verticais de salinidade da Figura 4, observa-se também 

que o modelo não foi capaz de reproduzir os picos de salinidade máxima sub-superficial 

registrados em várias estações de coleta. Trata-se da presença da massa d' Água de 

Máxima Salinidade (AMS) , resultante da combinação entre as elevadas taxas de 

evaporação verificadas nos trópicos e a subducção e transporte isopicnal de águas 

subtropicais superficiais e salinas (Luyten et aI., 1983; Sprintall & Tomzack, 1992, 1993). 

Estas diferenças verificadas entre as observações de campo e as respostas 

numéricas obtidas com o MICOM têm, em grande parte, origens relacionadas a dois 

aspectos da abordagem de modelagem assumida nesse estudo. De uma parte, por 

estarmos comparando resultados médios de longo período com valores observados num 

ano específico, e de outra parte, porque é de se esperar que as respostas aos efeitos de 

"memória" do oceano numérico, associadas a dez anos consecutivos de uma mesma 

climatologia, sejam distintas daquelas relacionadas aos efeitos de "memória" do oceano 

real , que responde também às forçantes anteriores reais e não obrigatoriamente periódicas. 

Além dos aspectos associados ao caráter dinâmico dos contornos superficiais 

adotados na simulação, existem ainda as limitações ligadas às condições de contorno 

laterais. As análises de Banier et aI. (1996) indicam que uma estratégia correta de 

modelagem matemática da circulação no Atlântico Sul deveria levar em consideração os 

fluxos existentes com a porção norte do Atlântico, com o Oceano Indico e com o Oceano 

Pacífico. England e Garçon (1994), por exemplo, estimaram a partir de resultados 

numéricos, uma contribuição de 6,5 Sv (1 Sv '" 1 06 m3 S·') do Oceano Pacífico para o 

Oceano Atlântico através do Estreito de Drake. Com base na análise de caracteristicas 

de massas d'água e de cálculos geostróficos, Gordon (1985), por sua vez, indicou a 

existência de um transporte liquido de cerca de 14 Sv de águas do Oceano índico 
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diretamente para o OceanoAtI~ntico via Corrente das Agulhas, o que poderia corresponder 

a uma parcela significativa do volume transportado geostroficamente pelo Giro Subtropical 

do Atlântico Sul. 81eck et ai. (1989), em outro exemplo, utilizaram o MICOM para modelar 

a região do Atlântico entre 65° Na 69° S, especificando uma massa d'água de fundo com 

fluxo de 6 Sv no contorno ao norte e de 3 Sv no contorno ao sul. Na aproximação de 

modelagem desse estudo consideramos a inexistência de fluxos entre os limites norte e 

sul do domínio de integração, o que impossibilita trocas líquidas entre as águas das 

regiões polares e tropicais. Em particular, a aproximação de bacia oceânica fechada aqui 

adotada impediu o resfriamento das águas profundas do domínio de integração pela ação 

dos fluxos de subsidência oriundos das reg iões polares (Mar da Noruega e Mar de Weddel) 

(Luyten et ai., 1983). Não é igualmente estranho, portanto, que os resultados numéricos 

apontem sistematicamente temperaturas mais elevadas nas camadas oceânicas 

profundas do que aquelas obtidas em campo. 

Na Figura 5 são apresentados resultados de TSM obtidos a partir das simulações 

com o MICOM, para os meses de (a) Janeiro, (b) Março, (c) Maio, (d) Julho, (e) Setembro, 

e (f) Dezembro. 

Verifica-se que os meses de Janeiro e Março (verão austral) aparecem como a 

época de temperaturas superficiais mais elevadas na região equatorial. Para o setor 

Norte o mês mais quente está representado por setembro e no setor Sul, de Janeiro a 

Maio são os meses mais quentes, principalmente no setor oeste do Atlântico Sul. Nota

se ainda o aparecimento de sub-regiões de temperatura superficiais mais frias, situadas 

próximo à costa Africana entre as latitudes 10° - 15° N e 0° - 5° S, além da sub-região de 

divergência equatorial (0°) situada entre as longitudes 20 0 -10°W. Estas coincidem com 

os locais de ressurgência referenciados em Stramma & Schotl (1999). 

SERIE R EVIZEE - SCORE NE 



T5M (OC) -15 Jan TSM ("C) - 15 Mar 

200 N 
32 32 

. 31 . 31 
10"N 30 30 

29 29 
28 28 

O" 
27 27 
26 26 
25 25 
24 24 

100 S 23 23 
22 22 
21 21 

20 0 S 20 20 
19 19 
18 18 
17 17 

30 0 S 16 16 
BOoW 500W 400W 30 0W 200 W 100 W O" 100E 600 W 50"W 400 W 300 W 200 W 100 W O" 100 E 

(a) (b) 

TSM ("C) - 15 Mai TSM ("C) - 15 Jul 

20"N 
32 32 
31 31 
30 30 
29 29 

· 28 · 28 
27 27 
26 26 

· 25 25 
24 24 
23 23 
22 22 
21 21 
20 20 
19 19 
18 18 
17 17 
16 16 

500 W 400 W 30 0 W 200 W 10"W O" 100 E 50"W 400 W 300 W 200 W 100 W O" 10"E 

(c) (d) 

TSM ("C) - 15 SeI T5M (0C) - 15 Dez 

20"N 
32 32 
31 . 31 
30 10"N 30 
29 29 
28 · 28 
27 O" 

27 
26 26 
25 25 
24 24 
23 10°5 23 
22 22 
21 21 

· 20 200 S 20 
19 19 
18 18 

. 17 17 
16 300 S 16 

600 W 500 W 400 W 30"W 200W 10"W O" 100 E 600W 500W 400W 300W 20 0W 100W O" 100 E 

(e) (f) 
Figura 5 - Resultados numéricos de temperatura da superfície do mar (TSM) para os meses de: (a) 
Janeiro, (b) Março, (c) Maio, (d) Julho, (e) Setembro, e (I) Dezembro. 
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Na Figura 6 são apresentados os campos de velocidade superficial obtidos 

numericamente para os meses de Janeiro, Março, Julho e Setembro. Todas as figuras 

mostram um aspecto geral da circulação, na primeira camada (superfície) do modelo. 

Velocidade (em.s" ) -15 Jan Velocidade (em.s- I ) -1 5 Mar 
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Figura 6 - Campos de velocidade na camada superficial obtidos nas simulações para os meses de: 
(a) Janeiro, (b) Março, (e) Maio, (d) Julho, (e) Setembro, e (f) Dezembro. 

Comparando a Figura 6 com os trabalhos de Schott et ai. (1993; 1998) e de Stramma & 

Schott, (1999), pode-se reconhecer algumas das principais correntes que caracterizam a 

circulação de grande escala do Atlântico tropical. Do norte para o sul , observa-se inicialmente 
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o aparecimento da Corrente Norte Equatorial, cujo núcleo principal oscila sazonalmente entre 

as latitudes 10° - 20° N. Em seguida, aproximando-se do Equador, nota-se a porção norte da 

Corrente Sul Equatorial- CSE (0°-5° N), que tem sua intensidade influenciada pelas variações 

sazonais da localização/intensidade do Giro da Guiné e das Contra-corrente Norte Equatorial 

e Corrente da Guiné. Caminhando-se ainda para o sul, observa-se a presença da CSE, com 

suas componentes leste, centra l e sul, situadas entre 0° - 200 S (Schott et ai., 1993, 1998; 

Stramma & Schott, 1999). Estas últimas, ao se encontrarem com a costa do Brasil, alimentam 

a Corrente Norte do Brasil e a Corrente do Brasil. 

Representando o verão e o inverno no Hemisfério Sul, as Figuras 5(a) e 5(d), e 6(a) 

e 6( d) mostram as estruturas gerais da TSM e das correntes superficiais para os meses 

de Janeiro e Julho, respectivamente. Comparando-se inicialmente as Figuras 5(a) com a 

5(d), observa-se um deslocamento para o norte dos valores de temperatura mais 

elevados, que passou a situar-se entre 0° - 10° N, reduzindo-se assim o núcleo frio do 

Hemisfério Norte e ampliando-se o núcleo frio do Hemisfério Sul. Com isso esfriando 

mais a costa oeste do Atlântico Sul . Esta alteração foi acompanhada por uma 

reestruturação dos campos de corrente superficiais, quando se observa no outono austral 

uma intensificação do sistema Corrente Norte Equatorial/Corrente Sul Equatorial (porção 

norte) e um relativo enfraquecimento do Giro Sub-Tropical Sul (Figuras 6(a) e 6(d)). 

Na ZEE/NE, verifica-se que o modelo é capaz de reproduzir as tendências de 

variabilidade sazonal da TSM observada a partir das medidas obtidas in situo Durante o 

verão austral (Janeiro a Março), verifica-se a partir dos resultados numéricos, o mesmo 

aquecimento gradual na superfície observada experimentalmente ao longo da costa leste 

da Região Nordeste (Freitas, 2003). Esta época é seguida pelo resfriamento dessas águas 

nos meses de inverno e primavera (Julho e Setembro). Neste último período, os dados 

coletados nos cruzeiros do REVIZEE/SCORE-NE confirmam as previsões numéricas, 

indicando a presença de um núcleo de águas mais aquecidas na costa setentrional da 

Região Nordeste, que se desloca gradualmente para o norte com o passar dos meses. 

Entre os meses de Setembro e Dezembro verifica-se, tanto através das saídas do modelo, 

quanto a partir das medidas de CTD, o reaparecimento de águas mais quentes na costa 

leste da Região Nordeste, correspondendo à chegada do verão (Freitas, 2003) . 

As características gerais da circulação superficial na ZEE/NE também foram 

verificadas a partir dos resultados das simulações. No período de Julho a Setembro 

(Figuras 6(d) e 6(e)), por exemplo, foram confirmadas as maiores intensidades da Corrente 

Norte do Brasil (Ferreira, 2001), associadas ao cisalhamento eólico resultante do aumento 

gradual da ação do ventos alísios ao longo destes meses (Schott et ai., 1998; Stramma & 
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Schott, 1999). Em contrapartida , os resultados numéricos para o outono austral (meses 

de Março, Abril e Maio) , representados aqui nas Figuras 6(b) e 6(c), corresponderam aos 

menores valores de transporte da Corrente Norte do Brasil dentro da ZEE/NE (Ferreira, 

2001) , também de acordo com as medidas de ADCP (tlcoustic Doppler Current Erofiler) 

realizadas por Schott et aI. (1995, 1998) . 

• Conclusões 
Registros obtidos com a sonda perfiladora SCAMP durante os cruzeiros do 

Programa REVIZEE SCORE/NE permitiram, através da análise da distribuição 

horizontal da taxa de dissipação de energia cinética turbulenta (E) na ZEE/NE, detectar 

a existência de locais de mistura mais eficaz (maiores níveis de turbulência). Estes 

locais estão associados principalmente às prox imidades de alguns bancos 

pertencentes à Cadeia Norte do Brasil, e às regiões de Talude Continental situada 

entre as latitudes 10° - 13 oS (entre as cidades de Maceió e de Salvador). As 

distribuições verticais das características turbulentas na zona eufótica, obtidas com 

a sonda SCAMP, possibilitaram ainda propor uma expressão analítica para representar 

a viscosidade turbulenta (v I ) ao longo da coluna d'água. Esta formulação permite 

estimar o fluxo difusivo vertical de material biótico e de nutrientes minerais na camada 

superficial da ZEE/NE (ex. : Flores-Montes, 2003). 

Dados termodinâmicos do REVIZEE/SCORE-NE foram utilizados para avaliar a 

desempenho de um modelo de circulação oceânica em coordenadas isopicnais na 

reprodução da circulação e da estrutura termohalina sazonal na região correspondente a 

ZEE/NE, na bu~ca de ferramentas adicionais que em médio prazo possibilitem a análise 

de processos físicos atuantes na ZEE/NE. 

Os resultados numéricos indicam que o modelo MICOM se mostrou capaz de 

reproduzir com relativa fidelidade as distribuições de TIS nas camadas superficiais da 

ZEE/NE, situadas em profundidades inferiores a 400 m. Abaixo deste limite, as diferenças 

verificadas entre as observações de campo e as respostas numéricas são principalmente 

decorrentes das condições de contorno laterais adotadas, com a inexistência de fluxos 

através dos limites norte e sul do domínio de integração, o que impossibilita trocas entre 

as águas das regiões polares e tropicais. A experiência adquirida neste estudo parece 

nos guiar para um exercício futuro com a inclusão do balanço hídrico na superfície e a 

consideração de uma seqüência de forçantes interfaciais cronologicamente realistas, 

agindo sobre uma bacia oceânica com contornos horizontais abertos. Para tal, a extensa 

base de dados do Programa REVIZEE/SCORE-NE continuará a ser utilizada como 

principal referência experimental na análise da dinâmica da ZEE/NE. 
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Silvio J. Macedo 
Manuel de Jesus F. Montes 
Kátia Muniz P. Costa 

CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (ZEE) DO NORDESTE 

DO BRASIL 

• Introdução 
Os oceanos fazem parte de um ecossistema cujos processos químicos, físicos 

e biológicos interagem entre si , influenciando toda a comunidade marinha. Os 

parâmetros abióticos mais importantes nos oceanos são luz, temperatura , salinidade 

e elementos nutrientes, uma vez que têm influência direta ou indireta em toda a 

circulação oceânica, determinando a distribuição dos organismos vivos e interligando 

os diversos processos biológicos e geológicos. Devido a este fato, as relações 

térmicas e salinas regulam toda a vida do ambiente marinho, pelo qual o conhecimento 

das causas e efeitos a elas relacionadas, é um requisito básico para o conhecimento 

de todos os ciclos abióticos e bióticos que se desenvolvem neste ambiente. Deste 

modo pode-se afirmar que as estruturas térmicas e salinas são o suporte de toda a 

vida do ambiente marinho. 

A composição iônica da água do mar e a proporção dos diversos solutos apresentam 

consideráveis modificações. Variações na transparência, na concentração de nutrientes 

inorgânicos e de gases dissolvidos, que são de extrema importância para a sobrevivência 

e dispersão das populações planctônicas, ocorrem de acordo com a época do ano, estando 

também relacionadas com a precipitação pluviométrica, irradiação solar, movimentos 

sazonais da água costeira, circulação local e atividade biológica. 

Estudos sobre a caracterização de zonas costeiras e oceânicas do Atlântico Tropical , 

foram realizados por vários pesquisadores, procurando os fenômenos que regem e acompanham 

a variação temporal e espacial dos principais sais nutrientes, clorofila a, temperatura e salinidade 

entre outros, com o objetivo básico de definir modelos que permitam uma avaliação mais exata 

dos níveis de produção das zonas costeiras e oceânicas do Atlântico Tropical (CRUZADO & 

VELÁSQUEZ, 1974; BISHOP et aI. , 1980; LAWS et aI. , 1990; COSTA, 1991). 

A descrição e o modelo das propriedades de uma área é de grande interesse para 

a oceanografia , devido ao efeito da taxa de variação sobre a distribuição e o fluxo da 
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produção primária no oceano, bem como sobre a estrutura das comunidades planctônicas, 

modelo biogeográfico e o rendimento disponível nos níveis tróficos mais elevados. 

Pesquisas sobre o potencial dos recursos pesqueiros têm revelado a necessidade 

do acompanhamento de pesquisas complementares e fundamentais sobre oceanografia 

abiótica e biótica, para poder caracterizar ecologicamente a região e poder obter uma 

avaliação mais exata das causas das variações destes recursos. 

A alteração da biodiversidade dos ecossistemas costeiros e oceânicos, alguns já em 

desequilíbrio, resultante das atividades socio-econôr:nicas, vem representando uma séria 

ameaça ao desenvolvimento sustentável. Tal situação levou a comunidade internacional a 

efetuar esforços e pactuar normas para a conservação e exploração racional das regiões 

costeiras, mares e oceanos, plataformas continentais e grandes fundos marinhos. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), assinada pelo 

Brasil em 1982 e ratificada em 1988, encontra-se em vigor desde novembro de 1994. A 

CNUDM dispõe sobre todos os usos, de todos os espaços marítimos e oceânicos, e em 

conjunto com o Capítulo 17 da "Agenda 21" constitui a moldura jurídica global, que baliza 

as ações que cada país deve implementar para que seja alcançada a meta comum de 

uso sustentável do mar. 

O Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona 

Econômica Exclusiva (REVIZEE) , aprovado pela Comissão Interministerial para os Recursos 

do Mar (CIRM), através de resolução específica , em julho de 1994, resulta do compromisso 

assumido pelo Brasil ao ratificar a CNUDM e incorporar os seus conceitos à nossa legislação 

interna, através da Constituição de 1988 e da Lei NQ 8.617, de 04 de janeiro de 1993. 

O Programa REVIZEE, coordenado pelo Ministério do MeioAmbiente, dos Recursos 

Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), através da Secretaria de Coordenação dos Assuntos 

do Meio Ambiente (SMA)/Departamento de Gestão Ambiental (DEGAM) , destina-se a 

proceder ao levantamento dos potenciais sustentáveis de captura dos recursos vivos na 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE). Os resultados obtidos, além de habilitarem o Brasil ao 

atendimento das disposições da Convenção das Nações Unidas sobe o Direito do Mar, 

no que se refere aos recursos vivos, também permitirão o reordenamento do setor 

pesqueiro nacional, com base em dados técnico-científicos consistentes e atualizados. 

A Zona Econômica Exclusiva constitui um novo conceito de espaço marítimo 

introduzido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, sendo definida 

como uma área que se estende desde o limite exterior do mar territorial, de 12 milhas de 

largura, até 200 milhas náuticas da costa, no caso do nosso país. O Brasil tem, na sua 

Zona Econômica Exclusiva , direitos de soberania para fins de exploração e 
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aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das 

águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito e do subsolo, além de outras atividades 

com vistas à exploração e aproveitamento da zona para fins econômicos, como a produção 

de energia a partir d'água, marés, correntes e ventos. 

Neste contexto, a Oceanografia Química deverá prover informações sobre as 

propriedades químicas das águas e de seu potencial produtivo, que subsidiem a 

compreensão da dinâmica dos recursos vivos na ZEE, identificando prováveis desequilíbrios 

no ecossistema marinho e consequentemente alterações na biodiversidade dos mesmos. 

De acordo com o importante papel dos nutrientes dentro dos processos oceânicos, 

desde que entram no ciclo da vida não só como limitantes dos produtores, como também 

dos consumidores e decompositores (VALlELA, 1984), é de suma importância que os 

resultados das análises químicas destes elementos sejam precisos e confiáveis. 

A produção primária fitoplanctônica em mar aberto, está basicamente controlada 

pela disponibilidade dos nutrientes e pela luz, além de outros fatores físicos como a 

turbulência e sedimentação. A disponibilidade dos nutrientes por sua vez, é função de 

fatores físicos (principalmente em áreas oceânicas), como a difusão turbulenta, processos 

advectivos, a sedimentação do próprio fitoplâncton e também de complexos processos 

químicos de mineralização, processos estes quase sempre subestimados em muitos 

estudos teóricos e experimentais. 

Em geral, a concentração dos nutrientes apresenta um gradiente vertical marcado; 

os valores mais baixos são detectados na camada fótica, onde são rapidamente utilizados 

pelos produtores primários. Como resultado, se produz uma segregação de grande 

importância biológica: onde existe luz para a fotossíntese , há poucos nutrientes. Na 

camada fótica, onde os organismos fitoplanctônicos consomem os nutrientes, são 

consumidos pelo zooplâncton, os quais excretam produtos que direta ou indiretamente 

são assimilados pelo fitoplâncton. Além desta matéria orgânica, existe a originada pelo 

fitoplâncton através da "Iysis", exudação ou mortalidade, que podem ser remineralizadas 

in situ pelas bactérias, sendo denominada de produção reciclada. 

Da mineralização do material originado na camada profunda depende a produção 

nova, que é a entrada de nutrientes na camada fótica, ou a partir de camadas profundas , 

ou via difusão turbulenta e/ou advecção, ou "input" através da atmosfera, rios, etc .... A 

chegada de nutrientes à camada fótica , por exemplo de nitrato através da nitraclina, é um 

fator importante na produção nova. A interseção da nitraclina com o limite inferior da zona 

fótica , implica no aumento de processos como a assimilação, regeneração e transporte 

físico. (WARD et aI., 1989). 
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o litoral do Nordeste do Brasil possui uma extensão de 3.306 km, e em sua plataforma 

ocorrem vários organismos de importância econômica, com significativa participação na 

economia da região. Os vários rios ao longo do litoral , enriquecem as águas costeiras, 

sendo que a extensão desta fertilização depende do fluxo e da descarga destes rios. Este 

suprimento é observado apenas na plataforma interior, e conseqüentemente, os suprimentos 

de nutrientes dependem destes fatores, além das correntes costeiras. 

O presente plano de pesquisa visou o estudo hidrológico da área Nordeste do Brasil , 

através da caracterização do ambiente de acordo com os parâmetros quimicos, e 

determinação sua influência sobre a distribuição dos produtores primários e sobre o grau 

de eutrofização da região. 

• Objetivos 
Baseados nestas prerrogativas, os objetivos básicos do projeto foram os seguintes: 

• Determinar as propriedades químicas das massas d'água da Região Nordeste em 

diferentes níveis de profundidade, incluindo suas variações sazonais; 

• Identificar os mecanismos de fertilização, baseado nas variações dos sais nutrientes 

dissolvidos no meio e determinar as suas freqüências e intensidade no ecossistema. 

• Descrição da Área Estudada 
A vasta área territorial da região Nordeste (1.540.827 km' ) reflete um quadro climático 

bastante complexo, apresentando uma extraordinária variedade climática do ponto de 

vista da pluviometria (NIMER, 1972). 

As variações térmicas nesta região por não serem muito acentuadas, não chegam 

a criar importantes diferenças climáticas. Decorrente disto e baseado no comportamento 

termal, devem ser reconhecidas na região Nordeste, apenas duas categorias de clima: 

clima quente ou megatérmico, que abrange mais de 50% da região, e clima subquente 

ou mesotérmico (IBGE, 1958). 

O regime sazonal de umidade do Nordeste, revela uma diversificação climática muito 

particular, coexistindo desde os climas superumidos até o clima semi-árido, quase desértico. 

Os totais pluviométricos decrescem da região costeira para o interior. Essa tendência 

decorre da orientação dos sistemas de perturbação atmosférica cuja ação diminui para o 

interior do sertão. O litoral é o setor periférico mais beneficiado de recursos hidroclimáticos. 

Os totais anuais são superiores a 1.250 mm e às vezes ultrapassa 2 .000 mm, 

contrastando com o sertão onde raramente se registram mais de 1.000 mm. Adistribuição 

sazonal é marcadamente tropical , havendo quase sempre uma estação muito chuvosa e 

outra de sensível decréscimo de chuvas (IBGE loc. cit.). 
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Parte da área estudada sofre influência da corrente Sul Equatorial, que se bifurca 

na parte setentrional do litoral leste, originando o seu ramo sul, a corrente do Brasil (KEMPF 

et aI. , 1970). Trata-se de uma corrente quente com temperatura média de 26°C, com 

fluxo sul-sudeste, e que corre paralela a costa nordestina durante todo o ano, apresentando 

também, elevada salinidade (THOMSEN, 1962). 

A plataforma continental nesta região é estreita e pouco profunda, estando o limite 

externo situado entre os 40 e 80 m de profundidade e largura mínima de 8 km em frente 

a Salvador-BA, não ultrapassando os 35 km, nas outras áreas. 

O Nordeste não apresenta de forma geral, bacias hidrográficas de grande magnitude, 

como o Amazonas, que provoquem grandes modificações hidrológicas, principalmente 

na plataforma externa , sendo o maior rio nesta região o rio São Francisco, situado entre 

os estados de Sergipe e Alagoas. 

O tipo de fundo característico da plataforma continental é constituído essencialmente 

por fragmentos de algas calcárias Rhodophyceae, do grupo das Melobesias 

(Cocallenaceae) , presentes sob a forma de pequenos talos ramificados ou de blocos de 

tamanhos variáveis. Os fundos calcários, que em alguns compartimentos da plataforma 

vêm se desenvolvendo desde o Terciário, também sofrem pouca influência da circulação 

oceânica (KEMPF et aI., 1970). Somente material fino forma cobertura de areia calcária 

(de algas ou briozoários recifais) extremamente móvel (PALMA, 1984). 

Além deste tipo de fundo, distingue-se ainda na plataforma, o fundo de areia 

quartzosa, o qual está representado por uma faixa muito reduzida de fração grosseira 

associada freqüentemente com pequenos blocos de algas calcárias, e o fundo de lama 

representado por pequenas manchas isoladas, sob a influência direta dos rios costeiros 

(KEMPF et aI., loc. cil.). 

A seção leste da margem continental brasileira e fundo oceânico adjacente, é 

considerado como compreendida entre um conjunto de falhas de grande amplitude e a 

zona de fratura de Fernando de Noronha, ao norte, e a cadeia de Vitória-Trindade, ao sul. 

O limite externo da plataforma continental é de um modo geral paralelo a orla litorânea, 

com exceção das áreas do banco de Abrolhos (GORINI & CARVALHO, 1984). 

O Talude Continental , que constitui uma encosta em geral estreita, se inclina na 

borda da plataforma até as profundidades variáveis de 1.600 a 3.600 m, ou seja, 

relativamente íngreme, comumente em torno de 11 ° de declividade. Em relação à planície 

abissal, áreas de relevo notavelmente liso, em decorrência de depósitos de sedimentos 

transportados em correntes de fundo. Neste local são encontradas as maiores 

profundidades da área oceânica adjacente ao Brasil: 5.600-5.700 m (PALMA, loc.cil.). 
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Outras feições elevadas no relevo da região oceânica adjacente ao Brasil , são os 

montes submarinos que, a partir do talude continental até a cordilheira Mesoatlântica, 

distribuem-se por todas as províncias fisiográficas. 

A cadeia de Fernando de Noronha, situada no sopé cont inental é constituída 

por um só segmento de montes, com direção Leste-Oeste (GORINI & CARVALHO, 

1984). Os montes elevam-se desde profundidades superiores a 400 m até quase a 

superfície. A cadeia estende-se do talude continental ao arquipélago , que é o topo 

de um monte submarino cuja base tem um diâmetro de 60 km aproximadamente. 

Alguns montes apresentam topo aplainado pela erosão marinha , formando banco 

tipo "guyots". O Atol das Rocas é um dos bancos da cadeia com topo quase à 

superfície (PALMA, 1984). 

Dois grandes platôs se apresentam no fundo oceânico adjacente na área nordeste 

do Brasil: o platô do Rio Grande do Norte e o de Pernambuco. O primeiro fica 

imediatamente ao sul da cadeia de Fernando de Noronha e é recoberto por mais de 1 km 

de sedimentos que mergulham suavemente em direção ao oceano. O platô de 

Pernambuco corresponde a uma área de embasamento (rochas magmáticas) com 

diversos picos aflorantes (GORINI & CARVALHO, loc.cil.). 

A área de abrangência do presente estudo, compreende a Zona Econômica 

Exclusiva da Região Nordeste, conforme previamente definido pelo programa 

REVIZEE, estendendo-se de Salvador-BA à foz do Rio Parnaíba-PI, entre 12 e 200 

milhas náuticas, em uma direção normal à costa e desde a superfície até uma 

profund idade de 500 m. A ZEE da Região Nordeste, assim definida, possui uma linha 

de costa de 2.000 km de extensão e uma área equivalente a 1.100.000 km2 , não 

incluindo-se neste total a área de 200 milhas em torno dos Rochedos São Pedro e 

São Paulo, a qual corresponderia a 350.000 km2 . 

Devido à extensão das áreas e às características exclusivas da costa nordestina, a 

região total foi subdividida em setores e sub-áreas com maior grau de homogeneidade, 

designadas a seguir: 

Sub-área I - Plataforma e Talude Continental da ZEE: 

Setor 1 - da Foz do Rio Parnaíba ao Cabo Calcanhar 

Setor 2 - do Cabo Calcanhar à Barra da Estância 

Sub-área 1/ - Zona Oceânica: 

Setor 1 - de 35° W à foz do Rio Parnaíba 

Setor 2 - a leste de 35° W e ao Norte de 5° S 

Setor 3 - de 5° S a Salvador 

SERIE R EVIZEE - SCORE NE 



• Material e Métodos 
Comissões, Meio Flutuante, Equipamentos e Estações de Coleta. 

Perfis perpendiculares à costa foram realizados em toda a extensão das províncias 

neríca e oceânica nordestina em 04 Comissões durante o Programa REVIZEE, 

denominadas de ZEE-NE-I, ZEE-NE-II, ZEE-NE-III e ZEE-NE-IV (Figura 1), realizadas entre 

08 de agosto e 25 de outubro de 1995, 20 de janeiro a 14 de abril de 1997, 29 de abril a 20 

de julho de 1998 e 26 de setembro a 04 de dezembro de 2000, e correspondendo às 

estações sazonais de inverno, verão, outono e primavera, respectivamente. O meio 

flutuante utilizado foi o NOc Antares (Figura 2) pertencente à Marinha do Brasil, equipado 

com um sistema de coleta de dados e amostras de água, composto por um perfilador de 

Condutividade, Ternperatura, Profundidade - CTD -, modelo SPE 11 plus, fabricado pela 

Sea-Bird Eletronics Inc, realizando leituras em tempo real. Acoplado ao CTD, uma rosete 

com garrafas oceanográficas tipo Ninskin com capacidade para 5 e 10 L, realizava as 

coletas d'água nas profundidades selecionadas (Figuras 3, 4 e 5). 

36"IV 

• Estações Oceanográficas Â XBT c::::::::J Áreas de Bancos e Ilhas Oceãnicas 

Figura 1 - Mapa da região estudada e localização das estações de coleta. 
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Figura 2 - NOc Antares (OHN). 

Figura 5 - CID e rosette em 
Figura 3 - Perfilador tipo CID. Figura 4 - Rosetle e garrafas operação. 

oceanográficas tipo Ninskin. 

Os níveis de profundidade das coletas foram 100%, 50% e 1 % de penetração da 

luz, calculados através da Tabela de Extínção Percentual da Luz Solar, produzida pela 

DHN do Ministério da Marinha, em função do lançamento do disco de Secchi, no horário 

entre 09:00 e 15:00, adequada para as regiões tropicais; e na profundidade do início (IT), 

meio (MT) e fim da termoclina (FT), ca lculadas em tempo real, sendo que em alguns 

pontos foram realizadas coletas em profundidades superiores á do final da termoclina, 

entre 500 e 600 m. 

A temperatura e sal in idade foram determinadas por intermédio de um CTD, perfilador 

para medição contínua de condutividade, temperatura e profundidade, com leíturas em 

tempo real e utilizando-se o programa computacional SEASOFT versão 4.217, para 

acompanhamento do perfil termohalino. 

O teor de oxigênio dissolvido foi determinado no navio através do método de 

Winkler, modificado por STRICKLAND & PARSONS (1972) com auxílio de uma bureta 

digital marca Hirschmann EM. A taxa de saturação foi calculada através da correlação 
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da temperatura e salinidade, conforme a "International Oceanographic Tables" (UNESCO, 

1973). ° pH foi determinado a bordo do navio, através de um pH-metro HANNA 8417, 

com precisão de ± 0,01. 

Para análise dos nutrientes inorgânicos dissolvidos: nitrogênio amoniacal -N, 

doravante denominado de amônia-N (NH, + NH;.N), nitrito-N (N02.N), nitrato-N (NO, .N) , 

fosfato-P (PO; .P), silicato-Si (Si02.Si), as amostras coletadas foram transferidas para 

garrafas plásticas com capacidade de 300 ml , congeladas imediatamente, para posterior 

transporte ao Laboratório de Química do Departamento de Oceanografia da UFPE. As 

técnicas utilizadas para análise destes nutrientes, foram aquelas descritas por 

STRICKLAND & PARSONS (1972) e GRASSHOFF et aI. (1983) . 

• Resultados 

Os resultados apresentados no presente trabalho, são correspondentes aos dados 

obtidos nas seguintes profundidades: 100% de penetração da luz (camada superficial), 

1 % de penetração da luz e profundidade correspondente ao final da termoclina. 

Devido a problemas técnicos, durante a Operação REVIZEE 1 (Inverno) as amostras 

só foram coletadas nas camadas superficial e a 1 % de penetração de luz. 

As figuras de 6 a 16 apresentam as variações horizontais dos parâmetros a 

diferentes nívei's de profundidade. 

REVIZEE 1 (Inverno) 

Camada superficial 

Os valores da transparência foram altos, o que é uma característica das regiões 

oceânicas, sofrendo maior influência das condições meteorológicas (nebulosidade) que 

da quantidade de material em suspensão. 

A leitura mínima foi de 16 m, enquanto que a máxima foi de 31 m, delimitando a 

camada fótica entre 60 e 90 m de profundidade. 

A temperatura da água foi elevada nos dois primeiros níveis de profundidade 

amostrados e marcada por uma termoclina próxima à superfície (início da termoclina 

entre 60 e 90 m de profundidade), o que é uma característica das regiões tropicais. 

Na camada superficial o mínimo registrado foi de 25,49 °C e o máximo de 28,47°C, 

com um amplitude de 2,98 °C, média de 26,48 °C. 

A salinidade foi elevada oscilando entre 35,32 ups e 37,24 ups, com valor médio de 

36,24 ups. Os maiores valores foram registrados nas áreas costeiras, particularmente 

do Estado da Bahia , indicando que existe nestes locais, altos índices de evaporação. 
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Na camada superficial as concentrações do oxigênio dissolvido oscilaram entre 

4,56 mL.L-' representando um percentual de saturação de aproximadamente 100%, e 

5,83 mL.L-' representando um percentual de saturação de 127,57%. 

O pH manteve-se sempre alcalino, com valores mais elevados em áreas de maior 

concentração do oxigênio dissolvido, principalmente na região ao sul do Estado de 

Pernambuco, apresentando uma grande uniformidade. Na camada superficial os valores 

oscilaram entre 7,75 e 8,52, com valor médio de 8,02, enquanto que na profundidade de 

1 % de penetração da luz, o mínimo foi de 7,04 e máximo de 8,26, com média de 8,01. 

As concentrações obtidas para o nitrito-N foram em geral baixas, nos dois primeiros 

níveis de profundidade, variando da seguinte forma: na camada superficial ou de 100% 

de penetração da luz, as concentrações variaram desde valores indetectáveis (na maioria 

dos pontos coletados) até 0,10 I-lmol.L-' com valor médio de 0,02 I-lmoI.L-' . Observou-se 

que existem algumas áreas com valores acima da média, sendo estas na região costeira 

e áreas próximas ao Estado do Ceará. 

As concentrações de nitrato-N foram baixas, em média de 0,541 I-lmol.L-' , sendo 

observados alguns pontos de ressurgências nas áreas próximas aos bancos oceânicos. 

O valor mínimo foi de 0,02I-lmoI.L-' e o máximo de 0,87 I-lmol.L-'. 

As concentrações do fosfato-P igualmente às de nitrato-N durante este período 

também foram baixas, com pequenas exceções. Na camada superficial as concentrações 

oscilaram entre 0,02 I-lmol.L-' a 0,52I-lmol.L-', com valor médio de 0,09I-lmol.L-'. 

As concentrações do silicato-Si foram mais elevadas em relação aos outros 

nutrientes. Na camada superficial as concentrações apresentaram um valor médio 

de 11,98 I-lmoI.L-' . As maiores concentrações foram observadas em áreas próximas 

à costa , sendo que o valor máximo de 60 ,20 I-lmol.L-' , foi registrado na área de 

influência do Rio São Francisco , cujas águas, de menor densidade, se deslocam 

pela camada superficial antes de misturar-se totalmente. Esta influência também 

foi observada em relação ao nitrito-No A mínima concentração de silicato-Si registrada 

foi de 0,96 I-lmoI.L-1. 

Profundidade a 1 % de penetração da luz: 

Na camada a 1 % de penetração da luz, que esteve próxima ao início do termoclina, 

a variação da tempe!:,.a.lwa foi mais acentuada, oscilando entre 19,90 °C e 26,77 oCo 

A salinidade variou de 35,40 ups a 36,41 ups com valor médio de 36,02 ups igualmente 

à temperatura, esta camada apresentou uma variação maior que a camada superficial, 

entre as latitudes 4° e 8° S. 
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As concentrações do oxigênio dissolvido foram alIas, estando próximas ao nivel 

de saturação, observando-se uma redução das mesmas da camada superficial para 

profundidades mais elevadas. Nesta profundidade, as concentrações oscilaram entre 

2,88 mL.L-l (62 ,61 %) e 5,67 mL.L-' (121,94%), com valor médio de 4,38 mL.L-l (92,27%). 

A variação do pH a 1 % de penetração da luz apresentou um gradiente, com valores 

mais elevados na costa (área mais ao norte, entre latitudes de 6° S e 1° N) e mais baixas, 

perto de ilhas e bancos oceânicos. 

As concentrações do nitrito-N oscilaram entre 0,02 IJmol.L-l e 0,14 IJmol.L-l, com 

valor médio de 0,03 IJmol.L-' , indicando um pequeno aumento em relação a camada 

superficial. As maiores concentrações foram também registradas na região costeira e 

próximas aos bancos do Estado do Ceará. 

O nitrato-N oscilou entre 0,09 IJmol.L-' e 0,99IJmoI.L-1 com valor médio de 0,42IJmol.L-' . 

Na profundidade de 1 % de penetração da luz as concentrações do fosfato-P 

aumentaram, apresentando um valor mínimo de O,021Jmo1.L-1 e máximo de O,79IJmol.L-' , 

com valor médio de 0,13 IJmol.L-' . 

As concentrações de silicato-Si oscilaram entre 13,66 IJmol.L-' e 23,73 IJmol.L-' , 

com valores médios de 15,45IJmol.L-' . 

REVIZEE 2 (Verão) 

Camada Superficial: 

A transparência das águas oscilou entre 5,50 m e 32,00 m, apresentando um valor 

médio de 25,00 m. 

A distribuição horizontal dos parâmetros hidrológicos apresentou os seguintes 

resultados: a temperatura foi elevada em toda a área do estudo, com valor mínimo de 

25,88°C e máximo de 28,63°C, com valor médío de 27,93°C; a salinidade variou entre 

34,57 ups e 37,22 ups, com valor médio de 36,26 ups; o oxigênio dissolvido se manteve 

na faixa de 3,82 mL.L-' a 5,88 mL.L-l , com valor médio de 4,71 mL.L-' e o pH manteve-se 

sempre alcalino, com variação entre 8, 18 e 8,93. 

Quantos aos nutrientes nesta camada, apresentaram as menores concentrações nesta 

área, sendo estes, em IJmol.L-' : 0,01 a 0,09, e valor médio de 0,03, para amônia-N; 0,01 a 

0,02, média de 0,02, para o nitrito-N; 0,05 a 0,58, média de 0,37, para o nitrato-N; 0,01 a 0,13, 

média de 0,04, para o fosfato-P, e 1,06 à 21,21, com média de 8,01 para o silicato-Si. 
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Profundidade a 1 % de extinção da luz: 

Observou-se um discreto aumento nas concentrações dos nutrientes nesta camada, 

em relação à superfície. As concentrações dos nutrientes apresentaram as seguintes 

variações: 0,03IJmol.L-' a 0,08IJmol.L-" média de 0,03IJmol.L-' , para amônia-N; 0,01IJmol.L-' 

a 0,20 IJmol.L-' , média de 0,01 IJmoI.L-1 , para o nitrito-N; 0,20 IJmol.L-' a 4,38IJmol.L-' , média 

de 0,72lJmoI.L-1, para o nitrato-N; 0,01 IJmol.L-' a 0,64 IJmol.L-' , média de 0,11 IJmol.L-' , para 

o fosfato-P e 4,20 IJmol.L-' a 36,60 IJmol.L-" média de 12,50 IJmol.L-' , para o silicato-Si. 

Final da Termoclina : 

A temperatura variou entre 5,85°C a 13,25°C, média de 9, 16°C; a salinidade entre 

33 ,26 ups a 35,03 ups, média de 34,04 ups; o oxigênio dissolvido entre 2,23 mL.L-' a 

4,99 mL.L" média de 3,62 mL.L-' o pH entre 7,52 a 8,67, média de 8,14. 

Quanto aos nutrientes dissolvidos, seus valores oscilaram entre 0,01 IJmol.L-' a 

0,140 IJmol.L-" média de 0,03 IJmol.L-' , para amônia-N; 0,01 a 0,05 IJmol.L-' , média de 

0,04IJmol.L-' , para nitrito-N; 3,183IJmoI.L-1 a 30,741 IJmol.L-' , média de 19,818IJmol.L-', 

para nitrato-N; 0,320 IJmo1.L-1 a 2,374IJmol.L-', média de 1 ,384IJmoI.L-1, para fosfato-P e 

8,67 51Jmo1.L-1 a 46,231 IJmol.L-' , média de 25,629IJmol.L-' para o silicato-Si. 

REVIZEE 3 (Outono) 

Camada Superficial: 

Os valores da transparência estiveram compreendidos entre 14,0 m e 35,0 m com 

valores médios de 30,0 m, estando os valores mais baixos situados na região de plataforma. 

A temperatura foi elevada em toda a área do estudo, com valor mínimo de 25,85°C 

e máximo de 29,48°C, com valor médio de 28,02°C. A salinidade variou entre 35,80 ups e 

37,39 ups, com valor médio de 36,58 ups. 

O oxigênio dissolvido se manteve na faixa de 4,15 mL.L-1 a 5,5 mL.L-' , com valor médio 

de 4,66 mL.L-1, correspondendo a percentuais de saturação de 94,5% a 125,03%, com média 

de 104,44%. O pH manteve-se sempre alcalino, com variação entre 8,03 a 8,84. 

Quanto aos nutrientes dissolvidos, as concentrações oscilaram entre , 0,01 IJmol.L-' a 

0,34 IJmol.L-, com valor médio de 0,06 IJmol.L-', para amônia-N; para o nitrito-N, de 0,01 

IJmol.L-' a 0,13 IJmol.L-' , média de 0,02IJmol.L-' . As concentrações do nitrato-N oscilaram 

entre 0,02 IJmol.L-' a 1,43 IJmol.L-' , média de 0,41 IJmoI.L-'. As concentrações de fosfato-P 

variaram entre 0,01 IJmol.L-' a 0,23 IJmol.L-' , média de 0,09 IJmol.L-' e para o silicato-Si, as 

concentrações variaram entre 0,21 IJmol.L-' a 14,19 IJmol.L-' , com média de 4,67 IJmoI.L-1. 
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Profundidade a 1 % de extinção da luz: 

A localização desta profundidade variou, em função do horário e local de coleta, 

estando situada acima, abaixo ou no mesmo nível do início da termoclina, que representa 

o final da camada superior ou de mistura, visto que valores de temperatura, salinidade, 

estiveram próximos aos da camada anterior, Observou-se um aumento nos valores de 

oxigênio dissolvido e pH, oscilando o primeiro entre 4,26 mLL' a 5,45 mLL', com valor 

médio de 4,72 mL,L-1 e percentual de saturação entre 92,86% a 120,07%, média de 

104,53% e o segundo entre 7,87 a 8,79, com média de 8,35, 

Para as concentrações dos nutrientes, em j.JmolL" a variação foi entre 0,01 e 

0,36, média de 0,06, para amônia-N; 0,01 e 0,10, média de 0,01, para o nitrito-N; 0,15 e 

4,70, média de 0,99, para o nitrato-N; 0,01 e 0,65, média de 0,17, para o fosfato-P; e 1,16 

e 17,63, média de 7,93, para o silicato-Si, 

Final da termoclina: 

Nesta camada, os valores de temperatura registrados foram baixos, oscilando entre 

7,96°C e 16,8°C, média de 12,65°C. 

A salinidade apresentou valores entre 34,54 ups e 36,81 ups, média de 35,16 ups, 

O oxigênio dissolvido, também diminuiu, apresentando valores entre 2,30 mL.L-1 e 

4,89 mLL', média de 3,36 mLL' e percentual de saturação variando entre 32,21% e 76,98%, 

média de 55,62%, Os valores do pH oscilaram entre 7,73 e 8,39, com média de 8,07, 

As concentrações dos nutrientes foram mais elevadas, mostrando um aumento em 

relação à profundidade e à distância da costa, As concentrações variaram para amônia-N 

entre 0,01 j.JmolL' e 0,31 j.JmoI.L-1, média de 0,05 j.JmoIL'; para o nitrito-N entre 0,01 j.JmolL' e 

0,16 j.JmoIL', com média de 0,02 j.JmoIL', O nitrato-N apresentou uma variação mais 

acentuada, com um mínimo de 1,82 j.Jmol.L-1 e máximo de 23,42 j.JmoIL', média de 

12,99 j.JmoIL', O fosfato-P também apresentou uma variação acentuada com valores 

compreendidos entre 0,08 j.JmoIL' , e 1,80 j.JmolL" média de 1 ,01 j.Jmol.L-1 e o silicato-Si 

variou entre 3,77 j.Jmol.L-1 e 37,95 j.JmoI.L-1, média de 13,11 j.JmoIL' , 

REVIZEE 4 (Primavera) 

Camada Superficial: 

A transparência apresentou valores compreendidos entre 17,0 e 35,0, com média 

de 23,0 m. 

A temperatura da camada superficial apresentou um minimo de 25,48°C e um máximo 

de 27,53°C, Em relação à salinidade, o valor o mínimo foi de 34,42 ups e o máximo 

registrado na camada superficial foi de 37,25 ups. As concentrações de oxigênio dissolvido 
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variaram de 4,56 mL.L-' para 5,55 mL,L-' , Os nutrientes nitrogenados, apresentaram as 

seguintes variações: amonia-N de valores indetectáveis a 0,06 f./moI.L-' ; nitrito-N de valores 

indetectáveis a 0,04 f./mol.L-' ; nitrato-N de valores indetectáveis a 1,18 f./mol.L-' , O fosfato-P 

apresentou uma variação de valores indetectáveis a 0,51 f./moI.L-' e o silicato-Si apresentou 

uma oscilação entre 0,36 f./moI.L-' , a 28,21 f./mol.L-', 

Profundidade a 1 % de Penetração de Luz: 

Na profundidade de 1 % de penetração de luz, foi observado uma oscilação de 

temperatura compreendida entre 18,99°C e 27,69°C; os valores de salinidade oscilaram 

entre 34,95 ups a 37,28 ups; as concentrações de oxigênio dissolvido estiveram 

compreendidas entre 3,97 mL.L-' a 5,43 mL.L-', Os valores de amõnia-N oscilaram entre 

0,01 f./mol.L-' a 0,05 f./mol.L-' ; os de nitrito-N entre valores indetectáveis a 0,04 f./mol.L-' ; 

os de nitrato-N de 0,15f./mol.L-' a 5,72f./moI.L-' , Os teores de fosfato-P oscilaram entre 

valores indetectáveis a 0,63f./moI.L-' a e o silicato-Si de 0,89 f./mol.L-' a 28,21 f./mol.L- ', 

Final da Termoclina: 

No final da termoclina os valores de temperatura oscilaram entre 5,73°C e 23,69°C; a 

salinidade apresentou uma oscilação entre 34,08 ups a 36,91 ups e o teor de oxigênio 

dissolvido entre 2,31 mL,L-' a 5,08 mL.L-', As concentrações de amônia-N variaram de 

0,01 f./mol.L- ' a 0,05 f./moI.L-'; as concentrações de nitrito-N de valores indetectáveis a 

0,04 f./mol.L-' e as de nitrato-N entre 0,62 f./mol.L-' a 24,82f./mol.L-', As concentrações de 

fosfato-P oscilaram entre 0,16 f./moI.L-' a 1,63 f./mol.L- ' e as de silicado-Si entre 1,07 f./mol.L-' a 

40,48 f./mol.L-' , 
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Figura 6 - Variação horizontal do oxigênio dissolvido e nitrato-N na camada superficial (A - C) e profundidade 
de 1 % de penetração da luz (8 - D), du rante o inverno. 
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• Discussão 
A temperatura é um parâmetro que influencia diretamente a distribuição dos seres 

vivos, seja pela influência direta nos processos fisiológicos dos animais e vegetais, atividade 

bacteriana, como indireta, pelos fatores ambientais tais como: solubilidade dos gases, 

viscosidade e densidade da água, distribuição de massas d'água e correntes. 

Em regiões de baixas latitudes, a variação da temperatura não é muito acentuada, o 

que não provoca acentuadas alterações nos ritmos biológicos dos seres vivos, porém existe 

uma influência indireta, através da termoclina, que forma uma barreira ecológica, reduzindo a 

renovação de nutrientes entre as camadas profundas e superficiais, limitando a produção 

primária, o que seria uma das causas da baixa produtividade das regiões tropicais. 

Foi observado no presente trabalho, que desde a superfície até o início da termoclina, 

existe uma homogeneidade térmica na camada d'água, isto devido provavelmente à ação 

dos ventos e correntes de marés estas últimas, em regiões mais próximas à costa. Por 

outro lado, o início da termoclina foi observado a uma pequena profundidade, o que pode 

também ser resultado dos períodos de amostragens, visto que a área estudada é 

influenciada por um elevado grau de insolação durante todo o ano. 

A salinidade nos oceanos oscila, em geral, entre 33 e 37 ups, dependendo de 

diversos fatores de natureza meteorológica, topográfica e de aportes fluviais (CABO, 

1978). Segundo RILEY & CHESTER (1971), em baixas e médias latitudes, a salinidade 

de áreas oceânicas atinge o mínimo entre 600 - 1.000 m de profundidade , a partir da qual 

volta a aumentar, sendo que o máximo ocorre aos 100 m, próximo ao topo da termoclina, 

devido ao fato que nos trópicos há uma alta evaporação na superfície, aumentando a 

densidade desta camada, que se desloca para a profundidade sub-superficial, formando 

a camada máxima de salinidade. Ainda, devido à existência de um gradiente da variação 

de salinidade que coincide com a termoclina, é formada uma barreira de densidade. 

Na área do presente estudo, os valores de salinidade estiveram dentro desta faixa de 

variação, seguindo o modelo de distribuição de uma região tropical. Foi também observado 

que a salinidade máxima estva situada a uma profundidade próxima ao início da termoclina, 

a partir de onde decresce lentamente até atingir valores mínimos (próximos a 34, ups). 

Na camada fótica não foi registrada uma variação horizontal e sazonal acentuadas, 

com valores medianos sempre acima de 36, ups, sendo entretanto, os valores médios 

mais elevados no outono e menos elevados no inverno. 

A transparência da água é uma consequência direta do grau de insolação, ângulo 

de incidência e nebulosidade, sendo que nas áreas tropicais há maior disponibilidade de 

luz durante o ano todo que nas outras áreas. 
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enquanto que em áreas de ressurgência a taxa de transporte é maior que a taxa de 

consumo. No Atlântico subtropical e tropical é observado uma profundidade bem definida 

de concentração máxima de nitrato-N, exatamente abaixo da camada do mínimo do 

oxigênio dissolvido, aproximadamente entre 400-800 m, com valores pouco acima das 

32 IJmol.L"' (GRASSHOFF et aI., 1983). 

A distribuição dos nutrientes dissolvidos na região oceânica estudada apresentou 

dois padrões definidos, um superficial , com variações muito pequenas, e outro vertical 

com um gradiente positivo em direção à profundidade, a partir da base da camada fótica, 

formando a nutriclina, com uma relação inversa à termoclina . 

COSTA (1991), registrou o mínimo de nitrato de 1,22 IJmol.L"' na superfície, na 

mesma área deste estudo, em 1986 (período de inverno) . OKUDA (1960) tarnbérn concluiu 

que a camada fótica desta área, estaria esgotada de nutrientes, com valor mínimo de 

0,2 IJmol.L"' de nitrato-N, até os 100 rn de profundidade. Cornparando os va lores atuais 

(prirnavera de 1995), se observa concentração bem mais baixa de nitrato-N, com urn 

mínirno de 0,01 IJmol.L"' e valores elevados em áreas de ressurgências e costeiras. 

O fósforo é um elernento-traço abundante e um dos nutrientes rnais importantes. A 

concentração média na água do rnar tem sido estimada ern aproximadarnente 2,0 IJmol.L·', 

porém nas carnadas superficiais, na zona fótica, os níveis são geralrnente muito baixos, 

exceto em áreas de ressurgência ou em áreas costeiras onde os rios transportam excessos 

de fertilizantes da atividade agrícola ou da lixiviação das rochas. Nesta camada, o fósforo é 

absorvido pelo fitoplâncton e ingressa na cadeia alimentar do mar e com a morte e 

degradação dos diversos organisrnos, volta para a coluna d'água (KOROLEFF, 1983). 

A profundidade de 1% de penetração da luz esteve muito próxima do início da 

terrnoclina, que é uma barreira de densidade, o que provoca urna oscilação rnais acentuada 

das concentrações de nutrientes nesta profundidade. Portanto, nestas regiões, a 

ressurgência é um processo de grande importância para a produtividade prirnária, tendo 

em vista que este fenômeno tern uma forte implicação para todos os outros processos 

biológicos que têm lugar na camada fótica. Outro fator ecológico dos aflorarnentos é facilitar 

urna rnaior reciclagem da matéria orgânica, com aurnento da rernineralização in situo 

Na carnada afótica, a demanda biológica por nutrientes dissolvidos é praticamente 

inexistente, provocando um aumento das concentrações, principalmente das formas mais 

estáveis, que são o nitrato-N, fosfato-P e silicato-Si, com valores medios máximos de 

12,551Jmol.L"' de nitrato-N, 1,091Jrno1.L-' de fosfato-P e 20,46IJmoI.L-' de silicato-Si. As 

concentrações de arnônia-N e nitrito-N foram muito baixas . A grande variaçâo espacial é 

conseqüência da variação temporal da profundidade da nutriclina e da picnoclina, sendo 
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em alguns momentos registrada uma penetração da termoclina na camada superficial e/ 

ou afundamento da camada de mistura. 

As relações das concentrações celulares ótimas N:P para o desenvolvimento do 

fitoplâncton , apresentada por REDFIELD (1958) como sendo de 16:1, apresentaram-se 

muito baixas na camada fótica (5:1 a 10:1) e mais elevadas na camada afótica (12:1 a 

14,6:1) , indicando que o nitrogênio é o nutriente limitante na região estudada, sendo 

durante o inverno, o periodo no qual foi reg istrado o menor valor médio (5:1). 

A concentração média de silicato-Si dissolvido no mar é da ordem de 35 jJmolL" 

porém ela varia de concentrações traço, na camada superficial, à aproximadamente 

150 jJmolL" em águas profundas do Oceano Pacifico, sendo também que, a água do 

mar é extremamente insaturada com silicato-Si (KOROLEFF, 1983). 

O silicato-Si foi o nutriente que apresentou valores mais elevados em todas as 

profundidades de coleta. O silicato-Si, em comparação com os demais nutrientes, não 

apresenta caracteristicas bioquímicas específicas, sendo responsável pela formação de 

carapaças e estruturas de vários organismos marinhos, tais como diatomáceas, esponjas 

e silicoflagelados. 

Na área estudada, o silicato-Si não mostrou evidências de ressurgências, mesmo 

nas áreas de bancos e ilhas oceânicas, porém apresentou gradiente elevado em áreas 

costeiras com influência continental. 

A camada fótica apresentou concentrações características de áreas oligotróficas, 

próximas ao nível mínimo de detecção do método empregado para a análise dos nutrientes 

inorgânicos e em muitos casos, abaixo deste va lor, principalmente no que se refere às 

concentrações de amônia-N e nitrito-N, que são os primeiros produtos da mineralização 

da matéria orgân ica e são rapidamente oxidadas para a forma mais estável, o nitrato-No 

No oceano aberto, principalmente na superfície e onde não há ressurgência, a circulação 

vertica l é mínima devido a uma termoclina permanente a baixa profundidade, o que provoca 

um déficit de nutrientes tornando-os fator limitante para a produtividade primária . De acordo 

com os dados obtidos no presente estudo, a área apresentou características típicas de 

regiões de baixas latitudes, com temperaturas elevadas na camada superficial e pequena 

oscilação térmica; uma termoclina permanente cuja base se situa em torno de 320 m a 

370 m, salinidades elevadas na superfície e apresentando um máximo sub-superficial 

(100 m a 150 m). As concentrações de oxigênio dissolvido na superfície são também 

elevadas, apresentando baixas concentrações de elementos nutrientes, caracterizando 

a região como oligotrófica, excetuando-se apenas as áreas próximas aos bancos e ilhas 

oceânicas, onde se registrou valores mais elevados. 
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• Conclusões 

1. As característícas desta região são típicas de regiões tropicais, com temperaturas e 

salinidade elevadas e pequena oscilação térmica; 

2. A saturação do oxigênio dissolvido foi evidente na camada fática. O pH manteve-se 

sempre alcalino, coincidindo os valores mais elevados com as maiores concentrações 

de oxigênio dissolvido; 

3. Foi registrada uma variação temporal dos nutrientes dissolvidos na camada fática, 

apesar da aparente estabilidade térmica e salina , o que indicou uma forte relação 

com os processos dinâmicos existentes na área; 

4. A relação N:P na camada fática foi muito baixa, caracterizando o nitrogênio como o 

nutriente limitante para a produção oceânica; 

5. As concentrações de silicato-Si foram elevadas, não sendo em qualquer momento 

fator limitante para a produção primária, além de que, as diatomáceas e 

silicoflagelados são os únicos que utilizam este nutriente; 

6. A área estudada apresentou uma camada superficial bem misturada, influenciada 

pela ação dos ventos, registrando um teor elevado de oxigênio dissolvido, em equilíbrio 

com a atmosfera, estendendo-se desde a superfície até o início da termoclina, com 

valores, em alguns casos, superiores ao percentual de saturação. Na região oceânica, 

onde não há ressurgências, o fluxo vertical é mínimo, devido a uma termoclina permanente, 

fato que impede que águas profundas aflorem à superfície, provocando um déficit de 

nutrientes na camada fática, condicionando fator limitante para a produtividade primária. 

Desta maneira pode-se classificar esta área como sendo do tipo oligotráfica. 
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RELAçÃo ENTRE A DISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES DISSOLVIDOS EABIOMASSA PRlMÃRIANA 

ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (ZEE) DO NORDESTE DO BRASIL 

Manuel de J. Flores Montes 
Gilson Melo 
Gilson Moura 

• Introdução 
A região oceânica tropical é, em sua maior parte, oligotrófica , apresentando 

uma escassez de nutrientes nas camadas superficiais limitando o desenvolvimento 

dos organismos autotróficos . Por este motivo, diversos estudos têm se dedicado 

para a compreensão da relação disponibilidade de nutrientes e biomassa primária 

nesta região, dando valiosas informações sobre a dinâmica trófica destas águas 

(Sheldon & Rassoulzadegan , 1987; Krupatk ina , 1990; Charpy & Sournia, 1990; 

Pomeroy el ai., 1995). 

Em ambientes oligotróficos, a transferência da matéria orgânica é assegurada pela 

teia microplanctônica, e um dos parâmetros que permite estimar o potencial produtivo 

dos ambientes pelágicos é a biomassa primária produzida pelos fitoplanctontes , 

microrganismos que estão na base das redes alimentares marinhas. Assim sendo, a 

elucidação da dinâmica do fitoplâncton (e, por extensão, das suas relações trofodinâmicas) 

se reveste de fundamental importância , pois fornece elementos necessários ao 

entendimento da ecologia local e serve de suporte aos estudos pesqueiros (Li el ai., 

1983; Joint & Pomroy, 1983; Teixeira & Gaeta, 1991). 

As relações tróficas oceânicas dependem totalmente das inter-relações entre os 

fatores físicos, químicos e biológicos, sendo os primeiros determinantes nos processos 

bioquímicos e o segundo condicionante dos processos biológicos. 

A produção fitoplanctônica marinha está basicamente controlada pela disponibilidade 

dos nutrientes dissolvidos e da luz, existindo, segundo Dugdale (1976) uma correlação 

positiva entre a produtividade primária e a concentração do nutriente limitante, existindo 

na camada fótica 2 partes distintas: 

1. Uma camada fótica inferior, onde a luz é menos disponível que os nutrientes, sendo 

esta portanto o fator limitante; 

2. Uma camada fótica superior, onde a luz é adequadamente disponível, porém onde a 

concentração de nutrientes é reduzida, sendo estes o fator limitante. 

As águas superficiais tropicais do Atlântico Sul, apresentam como características 

básicas, baixas concentrações de nutrientes dissolvidos, consequentemente também 
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A região do nordeste brasileiro tem como características temperaturas elevadas 

(-28°C) com variações térmicas pouco acentuadas, um regime sazonal de umidade que 

vai desde o clima superúmido até o clima semi-árido (Nimer, 1972). 

Entre o cinturão subtropical de alta pressão e a zona de calmaria equatorial, sopram 

os ventos alísios de sudeste; principal elemento da circulação anticiclõnica do Atlântico 

Sul (Duxbury & Duxbury, 1996). 

Segundo Aragão et ai., (1994) a precipitação em diversas regiões tropicais é 

relacionada com as temperaturas da superfície do mar (TSM) nos oceanos tropicais. 

Desse modo, os dois oceanos mais importantes para o nordeste brasileiro (NEB) são o 

Atlântico, onde ocorre o fenõmeno conhecido como Dipolo do Atlântico, e o Pacífico, 

onde é observado o fenômeno conhecido como "EI Niiio"IOscilação do Sul (ENOS) 

(INFOCLlMA/SECTMA, 1998), provocando períodos de seca ou chuva intensa. 

A plataforma continental nesta região é estreita e pouco profunda, estando o limite 

externo situado entre os 40 e 80 m de profundidade e largura mínima de 8 km em frente 

a Salvador-BA, não ultrapassando os 35 km. 

O Nordeste não apresenta, de forma geral, bacias hidrográficas costeiras de grande 

magnitude, como do rio Amazonas, que provoquem grandes modificações hidrológicas, 

principalmente na plataforma externa, sendo a maior bacia nesta região a do rio São 

Francisco, entre os estados de Sergipe e Alagoas/Pernambuco. 

O talude continental , que constitui uma encosta em geral estreita, se inclina na 

borda da plataforma ate as profundidades variáveis de 1.600 a 3.600 m, ou seja, 

relativamente íngreme, comumente em torno de 11° de declividade (Palma, 1984). 

Em relação à planície abissal, as áreas são de relevo notavelmente liso, em 

decorrência de depósitos de sedimentos transportados em correntes de fundo. Neste 

local são encontradas as maiores profundidades da área oceânica adjacente ao Brasil: 

5.600-5.700 m (Palma loc. cit.). 

A camada superficial do Atlântico Tropical é ocupada pela Água Tropical Superficial 

(ATS). Esta massa de água apresenta na parte superior, temperaturas de 

aproximadamente 27°C, onde está localizada a camada de mistura do Atlântico Tropical 

e o topo da termoclina. Na base da termoclina a temperatura diminui de 25°C para 15°C 

em poucos metros, e a isoterma de 20°C vem a representar o limite inferior da ATS. 

Nesta camada está localizada a água de salinidade máxima, (densidade cre = 25,0), 

aproximadamente a 100 m de profundidade, a qual é formada na transição tropical! 

subtropical por subducção (Tomczak & Godfrey, apud Stramma & Schott, 1999) e avança 

em direção ao equador. 
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Advíncula (2000) relata que esta massa esteve limitada pela superfície e a 

profundidade mediana de 201,25 m, com temperaturas maiores que 20°C e salinidades 

acima de 36,0. 

A Água Central do Atlântico Sul (ACAS) ocupa a parte superior oceânica do Atlântico 

Sul sub-tropical e se direciona para o norte sob a ATS. AACAS é transportada dentro da 

Corrente Sul Equatorial (CSE) em direção à costa brasileira quando uma grande porção 

atinge a costa ao sul dos 1 OOS, onde é conduzida para o equador com a Corrente Norte do 

Brasil (CNB), e para o sul na Corrente do Brasil (CB). Aisopicna (J, = 27,1 a aproximadamente 

500 m marca a transição entre a ACAS e Água Intermediara Antártica (AIA). 

Na parte inferior da ACAS circula a AIA, localizada aproximadamente a 500 m de 

profundidade, e segundo Reid apud Stramma & Schott (1999) a presença desta massa 

de água no Atlântico sul é limitada ao sul pelo círculo subtropical, aproximadamente a 

25°S, dirigindo-se em direção norte, ao oeste de 20 0 W e na altura de 200 S, concentrando 

próximo à costa brasileira a 15°S . 

• Material e Métodos 
Perfis perpendiculares à costa foram realizados em toda a extensão da região 

oceânica nordestina em 04 Comissões durante o Programa REVIZEE, denominadas de 

ZEE-NE-I, ZEE-NE-II , ZEE-NE-III e ZEE-NE-IV, realizadas entre agosto e outubro de 1995, 

janeiro e abril de 1997, abril e julho de 1998 e entre setembro e dezembro de 2000, 

equivalendo às estações sazonais de inverno, verão, outono e primavera, respectivarnente. 

° meio flutuante utilizado foi o NOc Antares, pertencente à Marinha do Brasil, 

equipado com um sistema de coleta de dados e amostras de água, composto por 

um CTD acoplado a uma rosette com garrafas oceanográficas tipo Ninskin com 

capacidade para 5 e 10 L, realizando as coletas d'água na profundidade selecionada 

(Figura 1). 

Para análise dos nutrientes inorgân icos dissolvidos: nitrogênio amoniacal-N, 

doravante denominado de amônia-N (NH3 + NH:.N), nitrito-N (N02.N), nitrato-N (N03.N), 

fosfato-P (PO;.P), silicato-Si (Si02.Si), foram coletadas amostras de água, as quais foram 

congeladas, para posterior transporte ao Laboratório de Química do Departamento de 

Oceanografia da UFPE. 

As técnicas colorimétricas utilizadas para análises destes nutrientes, foram aquelas 

descritas por Strickland &e Parsons (1972) e Grasshoff et ai. (1983). 

As amostras de água para as análises de biomassa fitoplanctônica (clorofila-a) 

foram co letadas através das garrafas oceanográficas Niskin, em três níveis de 

profundidade: 100%, 50% e 1 % de penetração da luz. 
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Figura 1 - RoseUe e garrafas oceanográficas Niskin. 

Posteriormente foram tomadas alíquotas que variaram entre 2 a 4L, sendo passadas 

através de uma tela com malha de 300 mm para reter o macrozooplâncton, e depois 

através de filtros GF/C marca Whatman de 47 mm de diâmetro, com auxilio de um sistema 

de filtração a vácuo. Ao final da filtração, os filtros foram acondicionados em tubos Ependorff 

e/ou em envelopes de papel devidamente identificados e congelados até a hora de 

desembarque, sendo posteriormente transferidos para o Laboratório de Fitoplâncton do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas de Recursos do Mar (NEPREMAR) da Universidade 

Federal da Paraíba, local onde as análises foram realizadas, segundo técnica descrita 

por Strickland & Parsons (1965), e, logo depois, em um fluorímetro Tumer Designs (modelo 

10-005), seguindo a técnica de Yentsch & Menzel (1963) . 

• Resultados e Discussão 
Quanto aos nutrientes dissolvidos, o nitrogênio tem sido considerado por vários 

pesquisadores (Teixeira, 1973; Teixeira & Vieira, 1976; Teixeira & Tundisi , 1981 ; Brandini, 

1990; Aidair et a/., 1993; Gaeta et a/., 1995; Metzler et ai., 1997), como fator limitante do 

crescimento e produção do fitoplâncton nas águas costeiras e oceânicas do Brasil. O 

nitrogênio é unicamente um componente estrutural das células e apresenta uma razão 

relativamente estável com o carbono e fósforo, que também são dois elementos estruturais 

e participam constantemente dos processos energéticos, razão pela qual o nitrogênio 

proveria, teoricamente, uma medida mais satisfatória de produção. O nitrogênio é 

considerado limitante devido ao fato de ser o nutriente mais rapidamente esgotado nas 

águas superficiais marinhas (Dugdale & Goering, 1967). 

O nitrato-N é o produto final da oxidação e a forma mais estável dos compostos 

nitrogenados na água do mar (Sillen apud Grasshoff et ai., 1983). Em muitas áreas 
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marinhas é considerado o nutriente que controla a produção primária na zona fótica, 

quando a concentração da amônia é baixa (esta seria a forma preferida do fitoplâncton , 

segundo Harvey apud Riley & Chester, 1971; Tanaguchi , 1972; Barber & Smith , 1981). 

A concentração do nitrato-N na camada fótica é controlada pelo transporte advectivo 

das camadas mais profundas (Eppley et a/. , 1979), oxidação microbiana da amônia-N e 

absorção pelos produtores primários. Se a penetração da luz na água é suficiente, a taxa 

de absorção é geralmente mais rápida que os processos de transporte de nitrato em muitas 

áreas superficiais. Desta maneira, as concentrações superficiais de nitrato-N em muitas 

áreas oceânicas são inferiores a 0,5IlmoI.L-1. Em áreas de ressurgência, a taxa de transporte 

de nitrato-N é maior que a taxa de consumo, o que mantém altos níveis de produção orgânica. 

O nitrito-N, por outro lado, sendo uma espécie química intermediária entre a amônia e o 

nitrato, tem oxidação muito rápida, sendo um composto nitrogenado muito instável. 

Na camada fótica da ZEE nordestina, as concentrações destes nutrientes foram 

característicos de áreas oligotróficas, próximas ao nível mínimo de detecção, principalmente 

no que se refere às concentrações de amônia-N e nitrito-N, que são os primeiros produtos 

da mineralização da matéria orgânica, e são rapidamente oxidadas para a forma mais 

estável, o nitrato-No Nesta camada, as medianas máximas para amônia-N foram de 0,03 

Ilmol.L-' durante o verão e outono, e abaixo do limite de detecção na primavera. O valor 

mediano mais elevado calculado para o nitrato-N foi de 0,61Ilmol.L-', no outono (Figura 2). 

Frenetle et ai., (1998) concluíram que nos ecossistemas aquáticos, onde o nitrato-N 

tem um papel importante na economia de nitrogênio pelo fitoplâncton, as condições de 

alta irradiação favorecem a produção de biomassa máxima por unidade de nitrogênio 

absorvido pelas cé lulas maiores , enquanto que em condições de pouca irradiação as 

favorecidas são as células menores. 
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Figura 2 - Variação vertical e sazonal das concentrações do nitrato-N em um perfil oceânico a 8'S. 
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o fósforo é um elemento-traço abundante e um dos nutrientes mais importantes 

no ciclo orgân ico . A concentração média na água do mar tem sido estimada em 

aproximadamente 2 ~mol.L-' , porém nas camadas superficiais, na zona fótica, os niveis 

são geralmente muito baixos, exceto em áreas de ressurgência ou em áreas costeiras 

onde os rios transportam excessos de fertilizantes da atividade agricola ou da lixiviação 

das rochas. Nesta camada, o fósforo é absorvido pelo fitoplâncton e ingressa na cadeia 

alimentar oceânica. Com a morte e degradação dos diversos organismos, ele volta para 

a coluna d'água (Koroleff, 1983). 

De acordo com Aidar et aI. (1993) , o fitop lâncton, juntamente com as bactérias, é a 

causa mais preponderante da redução das concentrações de fosfato nas áreas superiores 

da camada fótica. Por outro lado, a regeneração do íon fosfato é muito rápida na coluna 

de água, impedindo em geral que ele seja o nutriente limitante em áreas oceânicas. 

Teixeira et aI. apud Ressureição (1990), afirmaram que a possibi lidade do fósforo 

constituir-se fator limitante primário é rara. Porém Margalef & Vives apud Ressureição 

loc. cit ., consideraram que o fósforo seja o fator limitante em 50% dos casos na região 

costeira, quando as concentrações são inferiores a 0,5 ~mol.L-'. 

As concentrações de fosfato-P registradas, oscilaram entre valores da camada 

superficial abaixo do limite de detecção até aqueles da camada mais profunda de 

2,35 ~mol.L-' , não sendo considerado um fator limitante no ambiente marinho na área 

estudada (Figura 3) . 
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Figura 3 - Variação vertical e sazonal das concentrações do fosfato-P em um perfi l oceânico a 8"S. 

As relações das concentrações celulares ótimas N:P para o desenvolvimento do 

fitoplâncton, apresentada por Redfield (1958) como sendo de 16:1, apresentaram-se muito 
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baixas na camada fótica (5 a 10:1) e mais elevadas na camada afótica (12 a 14,6:1), 

indicando que o nitrogênio é o nutriente limitante na região estudada, sendo durante o 

inverno, o período no qual foi registrado a menor relação (5:1) . 

Biologicamente o silicato-Si, em comparação com os demais nutrientes, não se 

enquadra entre os mais utilizados pelos organismos aquáticos, apenas por alguns grupos, 

entre eles as diatomáceas, para formar sua estrutura, após a .0Jorte dos organismos 

passa por um processo lento de dissolução. Na área estudada, o silicato-Si não mostrou 

evidências de ressurgências, porém apresentou valores elevados em áreas costeiras 

com grande influência contínental (Figura 4) . 

O silicato-Si esteve sempre disponível em concentrações não limitantes e segundo 

Conley & Malone, (1992) , a limitação potencial por silicato-Si seria indicada por uma 

razão entre silicato e nitrogênio <1. Com base na dinâmica de assimilação de nutrientes, 

a tomada de silicato pode ser limitada mesmo a concentrações relativamente altas deste 

elemento. Neste estudo, em geral, as concentrações estiveram >2 J.lmol. L-' e apresentaram 

uma relação silicato: nitrato> 1. 
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Figura 4 - Variação vertical e sazonal das concentrações do silicato-Si em um perfil oceânico a 80S. 

Na camada superficial as concentrações de clorofila-a foram menores durante a 

ZEE-NE-I e maiores na ZEE-NE-III. As concentrações máximas estiveram localizadas 

principalmente na área da plataforma e talude continental ao norte da área estudada. 

Durante a ZEE-NE-IV foram observadas também algumas concentrações mais elevadas 

na região oceânica ao sul da ZEE-NE (Figura 5). 

A distribuição das concentrações na profundidade de 50% de penetração da luz 

ficou muito próxíma da observada na camada superficial , mostrando uma homogeneidade 

espacial entre estes níveis de coleta . 
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Na profundidade de 1 % de penetração da luz, os valores de clorofila-a estiveram 

mais elevados durante a ZEE-NE-III e maiores que os da camada superficial. 
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Figura 5 - Variação das concentrações (Jlg.L-') da clorofila a durante as campanhas ZEE-NE-I (inverno) , 
ZEE-NE-II (verão), ZEE-NE-III (outono) e ZEE-NE-IV (primavera) na região oceânica do Nordeste do Bras il , 
entre 5"S e 14"S. 

De uma forma geral as maiores concentrações foram registradas na profundidade 

de 1 %, tanto na reg ião oceânica como na área da plataforma. Também foram observadas 

dentro de cada comissão, faixas com menores concentrações na região oceânica ao 

norte do Estado de Pernambuco e na plataforma do Estado de Alagoas. 

Numa análise estatística básica, foram estudados os va lores medianos, a 

distribuição das concentrações e sua variação nas diferentes áreas e épocas do ano. 

As medianas das concentrações de clorofila-a na camada superficial , apresentaram 

grande variação entre as diferentes épocas do ano, apresentando, valores muito baixos e 

inferiores a 1Ilg.L-' , com exceção dos teores registrados na plataforma continental durante 

o período da ZEE-NE-II I. As menores concentrações foram registradas no inverno, período 

no qual também foi reg istrada menor variação nas concentrações. Os maiores teores 

foram observados na ZEE-NE-II I, que também apresentou a maior amplitude quartílica, 

maior va lor máximo (4,46 Ilg.L-' na plataforma e 3,79 Ilg.L-' na área oceânica), grande 

dispersão, assimetria positiva, e quartil inferior com maior número de valores (Figura 6). 

Em relação às diferentes áreas, as concentrações medianas na plataforma 

continental estiveram em geral mais elevadas que as oceânicas, como também os valores 

mínimos, máximos e dos quartiles inferior e superior. 
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• Mediana 0 25%-75%:r: Min-Max 
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Figura 6 - Variação das medianas, das concentrações (fl9.L·' ) máximas e minimas da clorofila-a, na 
camada superficial na área oceânica e da plataforma continenta l, nas diferentes campanhas 
oceanográficas. 

No nível de profundidade de 50% de penetração da luz, a variação apresentou o 

mesmo ritmo cíclico da profundidade anterior. Pode-se observar que na área da plataforma 

a dispersão é muito mais assimétrica que na área oceânica, exceto na ZEE-NE-IV (primavera), 

com grandes caudas superiores, indicando a presença de valores máximos bastante altos. 

Os maiores teores foram observados no outono, sendo o valor máximo de 3,87 Ilg.L-1 na 

área da plataforma continental. Na primavera o valor máximo alcançou 3,79 Ilg.L-' , mostrando 

grande variação das concentrações neste nível de coleta (Figura 7). No inverno as 

concentrações se apresentaram muito baixas, sendo mais elevadas na plataforma que na 

área oceânica, tanto as medianas, os mínimos e máximos como os quartiles. 

50% penetração da luz 
4,5 r---------------------------------------, 

• Mediana 0 25%-75% :r: Min-Max 

4,0 -- --- - -- - --- -- - -- - - --- -- -- - -- --- - -- - --- -

3,5 ----- --- ------- --- --

3,0 - - -- - - -- - - - - - - - - - ---

~ 2,5 
cio 
~ 

2,0 

1.5 

1,0 

0,5 

O 
INV"'plal QUT "'pIai 

PRI_ocean VERylal PRI"'plat 

campanha/área 

Figura 7 - Variação das medianas, das concentrações (flg.L") máximas e minimas da clorofila-a, na 
profundidade de 50% de penetração da luz na área oceânica e da plataforma continental, nas diferentes 
campanhas oceanográficas. 
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Na profundidade equivalente a 1 % de penetração da luz, foram registradas na 

primavera, as maiores medianas (1,45 Ilg.L-' na plataforma e 1 ,26Ilg.L·' na área oceânica). 

Durante o outono foi registrado o maior valor máximo de 5,14 Ilg.L-' , na região oceânica. 

Durante o verão a distribuição é bastante simétrica, com maior amplitude inter-quartílica 

na plataforma e menor variação nas concentrações da área oceânica. No inverno as 

concentrações continuaram muito baixas e com pouca variação (Figura 8). 

1 % penetração da luz 
6.0 r---------~-~---------_, 

• Mediana D 25%-75% I Min-Max 

5,0 - - - - - - - - - -

4,0 ---------- - -- -- -- - -- -- - ------------------ ----

~ 
~ 3,0 

2,0 - -- ------------ ---- ------- -- --- -

• • 
1.0 --------g - • 

0.0 
INV_ocean OUT_ocean INVylal OUT_plat 

VER_ocean PRI_ocean VER_piai PRI_plat 

campanha/área 

Figura 8 - Variação das medianas, das concentrações (Jl9.L·' ) máximas e minimas da clorofila-a, na 
profundidade de 1 % de penetração da luz na área oceânica e da plataforma continental, nas diferentes 
campanhas oceanográficas. 

No nível de profundidade de 1 % de penetração da luz, as medianas foram maiores 

tanto na área de plataforma e talude, como na área oceânica, em todos os períodos, em 

relação aos outros níveis de profundidade. Ao mesmo tempo, as concentrações medianas 

na plataforma durante o verão, outono e primavera são maiores em relação à área oceânica. 

Moura et ai., (1998; 1999; 2000) relataram que ao observar a distribuição horizontal 

da clorofila-a dentro da ZEE NE, esta apresentou uma tendência de elevação em alguns 

pontos próximos à costa e em direção às menores latitudes, principalmente nas áreas 

adjacentes a bancos, ilhas e montes oceânicos, como os localizados na cadeia Norte 

Brasileira, Cadeia Fernando de Noronha e Arquipélago São Pedro e São Paulo. 

Observaram também uma tendência de aumento dos teores em direção às camadas 

mais profundas, principalmente no nível de 1 % de penetração da luz. 

Para Metzler et ai., (1997) a concentração de clorofila-a registrada durante seu 

estudo nas regiões oceânica e costeira do Sudeste do Brasil, foi sempre inferior a 0,3 ll.g.L-1 

na região oceânica e variou de 0,12 Ilg.L-1 a 1,41 Ilg.L-1 na estação costeira, relatando 
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que a produção dominante foi a forma regenerada. Ao mesmo tempo observaram que na 

região costeira a maior disponibilidade de nitrato-N resultou em maiores taxas de 

assimilação de nitrato-N, e também, em maiores concentrações de biomassa (clorofila-a) 

e maior produtividade (taxa de fixação de carbono) . Mesmo sem ocorrência de 

ressurgência, a produção nova média observada na região oceânica foi mais significativa 

que na reg ião costeira. 

Maraiion et ai. , (2000) realizaram um estudo num transecto longitudinal no Oceano 

Atlântico, entre as latitudes de 500 N e 50°8, encontrando níveis baixos de clorofila-a, 

geralmente menores que 0,2 !l.g.L - 1, e, durante os meses de setembro e outubro de 

1996, va lores inferiores a 0,1 !lg.L - 1 . Na área de ressurgência do noroeste da África, as 

concentrações est iveram mais elevadas , com va lores de até 1,5 ~g.L-l . Esta s 

concentrações estiveram próximas ás obtidas no presente trabalho na região oceânica, 

onde o valor máximo registrado foi de 0,14 !lg.L-l na campanha ZEE-NE-I (inverno) . Estes 

autores registraram também uma profundidade de máxima clorofila-a na base da camada 

fótica, nas baixas latitudes, como anteriormente relatado por Platt et ai., Fashan et ai. , 

Frazel & Berberian, apud Maraiion et ai. (2000) com concentrações variando entre 0,2 e 

0,4 ~g.L-l. Esta profundidade foi maior ao sul do giro central do Oceano Atlântíco Tropical. 

Medeiros et ai., (1999) durante a Comissão JOP8-11-5, registraram um gradiente 

negativo bastante definido das concentrações de clorofi la-a em direção ao oceano, e 

concentrações rnaiores ao su l do Cabo Calcanhar, com valor máximo de 0,39 !lg.L-l, 

enquanto que na distribuição vertica l, as concentrações máximas de clorofila a estiveram 

na profundidade de 100 m. Neste estudo, tambérn foi observada uma relação inversa 

entre densidade celular e a concentração de clorofi la a, sendo que a fração composta por 

organismos fitoplanctônicos >20mm apresentava maior densidade próximo à costa, 

enquanto que a fração <20mm aumentava em direção ao oceano. 

Ao comparar os valores obtidos no presente trabalho com aqueles apresentados 

pelos pesquisadores citados anteriormente, é possível observar que estiveram muito 

próximos durante a ZEE-NE-1 (inverno) e na ZEE-NE-2 (verão), até a profundidade de 

50% de penetração da luz, e mais elevados durante a ZEE-NE-3 (outono) e no nível de 

1 % de penetração da luz, apresentando uma variação sazonal bastante definida. Isto 

seria um indicativo de que, apesar da qualidade de águas oligotróficas e ausência de 

áreas de ressurgência, existem fatores físicos, químicos e biológicos temporaís bastante 

característicos que regulam a biomassa primária, entre eles, de grande importância, o 

aumento dos teores dos nutrientes na base da camada fótica durante o outono e primavera, 

provocando um aumento dos teores de clorofila-a. 
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Durante o inverno, as concentrações de clorofila a e nitrato-N foram muito baixas, 

como também a relação N:P, enquanto que no mesmo período as concentrações de 

silicato-Si foram as mais elevadas, indicando uma grande limitação por nitrato-No Quando 

as relações N:P foram maiores, as concentrações de clorofila a também foram maiores, 

como observado durante o outono, onde a relação N:P esteve mais elevada e foram 

registradas as maiores concentrações de clorofila-a. 

Maranon et ai., loc.cit., também relacionaram esta condição com as condições de 

oligotrofia, uma vez que o picoplâncton«2mm) esteve presente em mais de 60% do total 

integrado de clorofila-a durante a maior parte do transecto estudado, enquanto que, em 

áreas de ressurgências e regiões temperadas, a fração dominante do fitoplâncton foi 

maior que 2mm, com os dinoflagelados representando geralmente menos de 4% da 

biomassa total. 

Estes autores concluíram no seu trabalho que as cianobactérias e pequenos 

flagelados dominam de 70-90% da biomassa total fotossintetizante nas águas oligotróficas 

do oceano Atlântico e que geralmente a profundidade de clorofila a máxima não é a 

profundidade de densidade máxima, mais uma conseqüência do aumento da relação 

clorofila-a:C. 

Galvão (2000) descreveu o microfitoplâncton da área oceânica durante a ZEE-NE-2 

(verão) , o qual esteve composto por 70% de dinoflagelados, 23% de diatomáceas e 7% 

de silicoflagelados. Registrou também que unicamente na base da camada fótica da 

região dos bancos rasos da Cadeia Norte do Brasil e em alguns locais da região oceânica 

sul, ocorreram as maiores densidades, concluindo que o microfitoplâncton na ZEE-NE, 

de uma forma geral, foi extremamente pobre, não apresentando uma comunidade típica 

nas profundidades de coleta. 

Burford & Rothlisberg , (1999) relatam que o nitrogênio orgânico na forma de uréia, 

aminoácidos livres e aminoácidos compostos podem contribuir para a produção e 

crescimento tanto de bactérias quanto do fitoplâncton, e Howarth apud Burford & 

Rothlisberg, loc. cit., põe em dúvida que conclusões sobre a limitação por nutrientes 

inorgânicos poderão ser realizadas a partir das concentrações existentes, devido a que 

o fitoplâncton é capaz de utilizar nutrientes orgânicos e os inorgânicos poderão ser 

rapidamente regenerados. 

Para Bronk et ai., (1994) grande parte do nitrogênio orgânico disponível em ambientes 

oligotróficos é refratário, e, portanto não é utilizado pelos organismos planctônicos. 

Para Maranon et ai., (2000) o fitoplâncton tem características regionais e respondem 

segundo estas características, de uma forma mais rápida em altas latitudes e mais 
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lentamente em baixas latitudes. Diferenças nas taxas de assimilação entre formas de 

nitrogênio oxidadas ou reduzidas em cada região refletem a fonte e o déficit de nitrogênio 

à qual a população foi submetida anteriormente (Syrett apud Burford & Rothlisberg, loc.cit.; 

Dortch & Conway, 1984; Lund, 1987, Dortch , 1990). 

Mengesha et ai., (1999) definiram sua área de estudo no Oceano indico, como 

muito oligotráfica, com baixas concentrações de nutrientes (nitrato na camada 

superficial<0,5 ~g.L-') e baixa biomassa fitoplanctônica. Também estimaram uma taxa 

de absorção de nitrato (f) máxima <0,47 indicando que a produção regenerada, 

conseqüência dos processos de amonificação, foi a mais importante para o ecossistema. 

Isto devido a ser amônia o nutriente que apresentou as concentrações mais elevadas, 

em todas as campanhas realizadas, representando em média 72% da concentração 

total de nitrogênio inorgânico dissolvido (N ID), seguida de nitrato com -21 % e nitrito com 

-7%. Diferente do observado no presente estudo, quando o nitrato-N foi sempre o nutriente 

mais importante. 

Os resultados obtidos neste trabalho enfatizam o papel da injeção de nutrientes 

através da termoclina, controlando a atividade fitoplanctônica o que também foi registrado 

por outros pesquisadores como Malone et ai. (1993); Maranon et ai. loc. cito 

~ provável que as condições oceanográficas caracteristicas da região, impeçam o 

afloramento das isotermas mais profundas até a superficie, impedindo o enriquecimento 

da camada fática; não havendo, portanto, disponibilidade de nutrientes em quantidade 

suficiente para promover um crescimento considerável do fitoplâncton. Tal circunstância 

explicaria, inequivocamente, os baixos teores de clorofila-a registrados . 

• Conclusões 

1. Os teores de clorofila-a apresentaram forte tendência para aumentar da camada 

superficial para maiores profundidades, sendo, geralmente, mais elevados no nivel 

de profundidade de 1 % de penetração da luz. 

2. Houve predomínio de áreas com caracteristicas oligotráficas, o que, normalmente, é 

esperado para a maior parte da ZEE do Nordeste do Brasil, independentemente da 

época ava liada, resultando em condições oceanográficas que impedem a 

disponibilidade de nutrientes em quantidade suficiente para promover um crescimento 

considerável do fitoplâncton. 

3. Apesar destes resultados, foi observado que a clorofila-a apresentou aumento nas 

concentrações, quando o fosfato-P, o nitrato-N e em menor escala amônia-N, também 

apresentaram um aumento em suas concentrações. 
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HIDROLOGIA DA REGIÃO DE BANCOS E ILHAS OCEÂNICAS DO NORDESTE BRASILEIRO 

Helena 8ecker Sales 
Silvio J . Macedo 
José Aparecido Mozzelo 

• Introdução 
A área dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro situa-se, dentro do 

Programa REVIZEE, na sub-área 11, setor 1 e setor 2, conforme mostrado na figura 1, e 

está localizada a 1°N e 50 S de latitude e entre 29° e 40°0 de longitude, abrangendo uma 

área de 600.000 km2 , não contando aí a referente as 200 milhas em torno do Arquipélago 

de São Pedro e São Paulo, a qual corresponde a 350 .000 km2 . Os critérios utilizados 

para a divisão da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) nordestina foram à distribuição da 

temperatura na profundidade de 150 m e a batimetria submarina. 

O setor 1 está localizado a oeste de 35°0 até a foz do rio Parnaíba, possuindo 

250.000 km2 de área. Esta região é de domínio da Corrente Norte do Brasil, com sentido 

E --> O, com presença de bancos oceânicos rasos, com profundidade variando entre 50 

e 350 m. O setor 2 está localizado a leste de 35°0 e norte de 5°, com área de 350.000 km2 , 

incluindo o Arquipélago de Femando de Noronha, Atol das Rocas e Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo. A Corrente Sul Equatorial domina nesta área, com sentido E --> O. 

Os ventos alísios do sudeste predominam durante quase todo o ano na região nordeste 

devido ao padrão de distribuição da pressão atmosférica no Oceano Atlântico Sul, com 

um centro de alta pressão localizado em torno de 30 0 S. 

Modificações sazonais sobre a posição e intensidade deste centro de alta pressão 

atmosférica associadas com anomalias na Temperatura da Superfície do Mar (TSM), alteram 

o padrão de ventos, bem como a qualidade e quantidade da precipitação no nordeste. 

GREISCHAR e HASTENRATH (2000) estudando a circulação atmosférica e o clima no 

Atlântico Tropical encontraram que o posicionamento no extremo sul da Zona de Convergência 

Inter-Tropical (ZCIT), no curso do ciclo anual, coincide com a curta estação de chuva no 

nordeste do Brasil (março-abril). HASTENRATH (2000) verificou que durante os anos de 

seca nesta região, a ZCIT se posiciona anormalmente mais ao norte, em resposta aos 

gradientes inter-hemisféricos anômalos da Temperatura da Superfície do Mar. 

Na área de Noronha predominam os ventos sudeste variando para nordeste com 

intensidade média de 4,8 m/s desde a superfície até o nível 750 mb. Na área doArquipélago 

de São Pedro e São Paulo, os ventos predominantes são mais intensos (5,3 m/s) e de 

leste-sudeste com variações para sudoeste para a mesma camada. A temperatura média 

da superfície do mar de cerca 28°C durante o verão com um índice de umidade relativa 

do mar de cerca de 78%, para o período de março de 1997. 
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Figura 1 - Areas da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do nordeste brasileiro prospectadas pelo Programa 
REVIZEE. 

o ambiente oceanográfico da ZEE é dominado pela Corrente Sul-Equatorial, com 

sentido E --> O, que cruza o equador e divide-se nas proximidades do Brasil (5° a 10°) em 

dois ramos principais: o ramo rápido que flui para o norte entre 2° e 4°S e o ramo sul que 

se bifurca na Corrente do Brasil (CB), que segue para o sul, e a Corrente Norte do Brasil 

(CNB), que é uma das três mais importantes correntes equatoriais, juntamente com a 

Corrente Equatorial Norte (CEN) e a Contracorrente Equatorial Norte (CCEN), A Corrente 

Norte do Brasil (CNB) segue rumo as Guianas, no sentido E --> O, apresenta descontinuidade 

na foz do rio Amazonas e um dos seus braços va i ajudar a formar a Corrente das Guianas 

(CG), (GARRISON, 1995), Ela apresenta velocidades de 30 a 50 cm.s-' no início do ano, 

podendo chegar até a 100 cm,s-' no período do inverno (RICHARDSON e McKEE, 1984), 

A Corrente do Brasi l (CB) é uma corrente oceânica de águas quentes, com temperatura 

média de 26°C, e sal inas, que se desloca ao longo da costa leste para o sul do Brasil 

(GREENE, 1998), A Corrente Equatorial Norte (CEN) é uma corrente de fluxo largo e 

uniforme que se dirige para oeste em aproximadamente 15°N, transportando águas 

quentes e salinas da Corrente das Canárias para os trópicos, A Contracorrente Equatorial 

Norte (CCEN) é sazonal, com sentido O --> E permanecendo aproximadamente entre 3° 

e 1 OON, sendo alimentada pela Corrente Norte do Brasil. 
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Conforme mostrado nas figuras 2 e 3, no periodo de maio-outubro, que corresponde 

às estações de inverno-primavera no hemisfério sul, os ventos alísios do sudeste são 

mais fortes fazendo com que a CES e a CNB sejam também mais fortes. Além disso, um 

rápido deslocamento em direção ao norte da ZCIT, leva a um forte aumento na intensidade 

do vento, levando a formação da CCEN. Por sua vez, parte da CNB gira em direção ao 

leste, nas costas da Guiana, com redemoinhos anticiclônicos e instáveis, contribuindo 

também para a CCEN. Aproximadamente 70% das águas da descarga do rio Amazonas 

flui em volta desta área e é levada para o leste com a CCEN. 

Figura 2 - Correntes superficiais do oceano Atlântico Equatorial Oeste , em maio-outubro (FONTE: Vink, A. , 
Zonneveld , K. A. F., Willems, H., 2000) 
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Figura 3 - Correntes superficiais do oceano Atlântico Equatorial Oeste, em novembro-abril 
(FONTE: Vink, A., Zonneveld, K. A. F. , Willems, H. , 2000) 
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Durante os meses de novembro-abril, que corresponde às estações de verão-outono 

no hemisfério sul, a ZCIT muda de posição para o sul e os ventos alísios do sudeste são 

agora mais fracos, levando a um enfraquecimento ou mesmo desaparecimento da CCEN 

e retroflexão da CNB; neste mesmo período, a CEN é mais forte e a CNB e a descarga do 

rio Amazonas fluem para o noroeste, fazendo então parte da Corrente das Guianas. 

A área da ZEE-NE apresenta uma temperatura superficial relativamente homogênea 

com amplitude de variação inferior a 1,5°C. Maiores valores foram encontrados no limite 

mais oceânico da ZEE e em torno da área do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 

Verifica-se o mesmo padrão de distribuição para os meses de verão, porém com um 

aumento global da TSM de cerca de 1,5°C relativo ao período da primavera. 

De um modo geral , pode-se observar que o relevo da plataforma continental é 

dominado por superfícies relativamente planas, alternadas com fundos ondulados, campos 

de dunas de areias e feições irregulares típicas dos recifes de algas e corais. O talude 

continental é interrompido pelo terraço do Ceará, localizado a profundidades que variam 

entre 2000 e 2500 m, com largura máxima de 30 cm e o platô do Ceará, com profundidades 

variando de 230 a 260 m. Vários montes submarinos se elevam acima do sopé continental, 

destacando-se o arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas. As cadeias 

Norte do Brasil de Fernando de Noronha regulam a morfologia e a sedimentação da 

região (COUTINHO, 1999). 

As áreas de bancos e ilhas são geralmente caracterizadas por uma atividade 

pesqueira expressiva, segundo HAZIN (1993) e, apesar da grande importância econômica, 

continuam pouco conhecidas, por isso, detalharemos um pouco sobre os bancos e ilhas 

oceânicas existentes na região, enfatizando que estudos sobre as plataformas adjacentes 

as ilhas são muito escassos. BECKER (2001) descreveu a hidrologia desta área, no 

verão de 1997 e outono de 1998 . 

• Descrição da Área Estudada 
Arquipélago São Pedro e São Paulo 

O Arquipélago de São Pedro e São Paulo foi descoberto em 1511 pelo capitão 

Manuel de Castro Alcoforado, localizado a 0056,2 'N de latitude e 29°20,6'0 , ponto do 

Brasil mais próximo da África, a 1824 km de Guiné-Bissau e 937 km de Natal (Brasil), 

composto por rochas metabásicas, este minúsculo arquipélago é formado por cinco 

maiores e dez rnenores pontos rochosos, destacando-se a de Belmonte, que tem 100 x 

50 m, atingindo 20 m acima do nível do mar, a Challenger, a Nordeste e a Cabral. 

Não existem praias, e os blocos rochosos possuem seu embasamento a grandes 

profundidades. Em 25 de junho de 1998, a Marinha do Brasil inaugurou uma estação científica 
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no local com o objetivo de fazer pesquisa, estabelecer a soberania brasileira e garantir os 

direitos de uma zona econômica exclusiva num raio de 200 milhas ao redor do arquipélago. 

Considerado como um afloramento do manto sub-oceânico que emerge de 

profundidade acima de 4.000 m, o arquipélago constitui o ápice de uma falha transversal 

da Cadeia Meso-Atlântica , quando esta atravessa o equador (MABESOONE e 

COUTINHO, 1970) e é um caso raro no planeta onde houve formação natural de ilhas a 

partir de falha tectônica. Esta falha, além de possuir uma forma alongada , estende-se 

praticamente no sentido E ---> 0, o mesmo da Corrente Sul Equatorial. ° arquipélago de 

São Pedro e São Paulo está inserido em um complexo sistema de correntes devido a 

acentuadas variações sazonais, fazendo com que sua hidrologia seja bem particular. 

Este sistema de correntes, por sua vez, está diretamente associado aos Ventos Alísios 

do Sudeste. No terceiro trimestre do ano, eles se tornam mais fortes devido ao aumento 

e deslocamento para Noroeste do centro de alta pressão atmosférica do Atlântico Sul , 

provocando assim uma intensificação do Sistema Equatorial de Correntes (TCHERNIA, 

1980). A Corrente Equatorial Submersa provoca nesta área urna forte turbulência 

(PHILANDER, 1986) por ser a mais rápida das correntes equatoriais , fluir ao longo do 

equador no sentido O ---> E, contrário ao da Corrente Sul Equatorial , na profundidade de 

60 a 100 m e alcançar velocidades acima de 100 cm.s" na parte superior da termoclina. 

No primeiro trimestre do ano, a Corrente Sul Equatorial é a única presente na região, com 

uma velocidade em torno de 20 cms' , desde a superficie até a profundidade de mais de 

200 m (PETERSON e STRAMMA, 1991) . Os ventos predominantes mostram uma 

intensidade média de 5,3 ms' , com direção leste-sudeste e variações para sudoeste. 

Este arquipélago apresenta uma grande variedade de sedimentos litificados, com 

um interessante tipo de conglomerado ultrabásico fosfático saliente no talude. Em 

profundidades abissais, são encontrados oólitos bem consolidados, calcários e margas. 

Depósitos de foraminíferos planctônico apresentam ser homogêneos, com abundância 

de Globoraleli Iruncalulinoidea, uma espécie-guia do Quatemário (COUTINHO, 1995). 

ANDRADE et ai (2001) pesquisando os ictionêustons do arquipélago identificaram, 

ao nível taxonômico de família, a Hemiramphidae como a mais abundante. CARVALHO 

(2000) estudando a alça microbiana plantônica desta região mostrou que as cianobactérias 

foram os organismos mais representativos das densidades picoplantônica , com 77%, os 

picoflagelados representando o segundo grupo mais abundante e, em menor escala, os 

nanofagelados. As bactérias heterótrofas estiveram ausentes. MOURA (2000) analisando 

a biomassa primária fitiplantônica (clorofila a) constatou que o arquipélago de São Pedro 

e São Paulo apresenta boa condição trófica , na faixa de 1 % de luminosidade, no outono 
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de 1998. A composição e abundância sazonal da avifauna do arquipélago e encontraram 

que a população residente soma em média 1000 aves sendo 411 Sula leucogaster, 237 

Anous stolidus e 309 A. minutus. Outras nove espécies ocorreram como visitantes. 

Cadeia Norte do Brasil 

Estes bancos estão situados entre 1°S e 3°S de latitude e 37°0 e 39°0 de longitude 

e são representados pelo banco de Aracati, o maior de todos, com 30 mn x 18 mn, 

localizado a 45 mn da costa, e por agrupamentos de bancos existentes a seu noroeste. 

Eles estão inseridos na região onde a Corrente Norte do Brasil torna-se mais intensa, 

apresentando, no início do ano, velocidades entre 30 a 50 cm.s-', podendo alcançar até 

100 cm.s·' no período do inverno (agosto) (RICHARDSON e McKEE,1984). 

COUTINHO (1996) descreve que "os montes submarinos desta cadeia tem topografia 

irregular, rochosa e estão dispostos paralelamente à base do talude continental, apresentando

se como uma crista estreita, alongando-se paralelamente à costa por 1300 km (46° a 35°0), 

a uma distância de aproximadamente 150 a 200 km do talude continental. A oeste de 

39°0, sua continuidade é interrompida por passagens cada vez mais largas. A cadeia 

divide-se em dois segmentos, ambos com direção E --7 O, ligados por um segmento 

intermediário, de direção NO --7 SE. Esta feição eleva-se acima do sopé continental, com 

um relevo que varia de 300 a 400 m; geralmente tem largura em torno de 45 km na base, 

exceto em regiões com dois picos, onde se alarga para 75 km". 

Os bancos da Cadeia norte do Brasil são recobertos por algas calcárias , 

principalmente Lithothamnium, além de estarem associados foramíniferos e brizóarios. 

O sedimento observado, para profundidades maiores que 70 m, foi biodetrítico, com uma 

maior mistura da parte biótica. MABESOONE E COUTINHO (1970) atribuíram uma idade 

recente para estes sedimentos e um embasamento provável de origem vulcânica que 

funcionaram até o Mioceno inferior como uma barreira de sedimentos. 

CARVALHO (2000) observou que as cianobactérias predominam em 54% sobre 

os demais organismos da densidade picoplantônica, em segundo as bactérias heterotrófas 

com 31 % do total , seguido dos picoflagelados com 10% e nanoplâncton com 5% do total. 

O maior percentual dos organismos foi encontrado na profundidade de 1 % de 

luminosidade. MOURA (2000), constatou que a região costeira e da Cadeia Norte do 

Brasil possuem as características mais eutróficas que as demais áreas da ZEE nordestina, 

na faixa iluminada da coluna d'água. Estes bancos são reconhecidamente locais de grande 

importância econômica para a atividade pesqueira. 
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Cadeia de Fernando de Noronha 

Esta cadeia está localizada entre 3° e 5°8 de latitude e 32°e 38°0 de longitude 

e é representada pelo Arquipélago de Fernando de Noronha (03°30'8 e 37"30'0), 

Atol das Rocas (03°30'8 e 32°30 '0), e diversos bancos como o Grande (03°50'8 e 

35°0), o Sírius (04°8 e 35°52'0, o Guará (03°55'8 e 36°11'0) e o Drina (03°50'8 e 

32°40'0). 

8ituada no sopé continental , é constituída por um só segmento de montes, com 

direção E -) O. Os montes elevam-se desde profundidades superiores a 400 m até 

quase a superfície. Acadeia estende-se do talude continental ao Arquipélago de Fernando 

de Noronha que é o topo de um monte submarino cuja base tem um diâmetro de 

aproximadamente 60 km. Alguns montes apresentam topo aplainado pela erosão marinha, 

formando bancos tipo "guyots". Esta área sofre influência direta da Corrente 8ul Equatorial 

e os ventos sudeste predominam, variando para nordeste com intensidade média de 4,8 m.s·1 

desde a superfície até o nível de 750 mb. 

O arquipélago de Fernando de Noronha tem uma área de 18,4 km2 e, sua principal 

ilha, Fernando de Noronha, ocupa 91 % da área total. Ele é um arquipélago vulcânico 

constituído por um substrato de rochas piroclásticas e cortado por rochas ígneas alcalinas 

e basálticas, com o pico capeado por arenitos calcários, constituídos em grande parte 

por fragmentos de alga. A idade do vulcanismo formador do arquipélago é de cerca de 2 

a 12 m.a. (ALMEIDA, 1955). Os sedimentos são formados por material de origem eólica 

e marinha e cobrem menos de 7,5% deste arquipélago. OTTMANN (1959) observou a 

existência de fragmentos de algas do tipo Lithothamnium e Halimeda na profundidade de 

58 m. Nas porções leste e sul do arquipélago os recifes existentes são constituídos por 

algas do tipo Lithothamnium. 

O Atol das Rocas é um dos bancos da cadeia com topo quase a superfície (PALMA, 

1979). KIKUCHI (1994), forneceu uma descrição detalhada desta área. 

O Atol das Rocas é o único atol no Oceano Atlântico 8ul Ocidental , localizado a 

144 milhas náuticas (cerca de 260 km) a E-NE da cidade de Natal, no Rio Grande do 

Norte, costa nordeste brasileira. Foi a primeira unidade de conservação marinha do 

Brasil. O Atol das Rocas é uma elipse semicircular, com área interna de 5,5 km 2
, que 

ocorre na porção oeste do topo aplainado de um monte submarino. O seu eixo E-O tem 

aproximadamente 3,7 km, e o N-S, cerca de 2,5 km. Apesar de suas dimensões 

pequenas e a ausência de uma laguna profunda, ele é um atol pois, além da forma 

anular, apresenta características encontradas nos demais atóis, como (i) a presença 

da laguna rasa e das ilhas arenosas no lado a sotavento do recife (Caribe), (ii) a 
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existência de uma crista algál ica na borda recifal (Indo-pacífico) e (iii) a maior extensão 

do anel recifal no lado a barlavento. 

Seu ponto médio situa-se entre 03°51 '03"de latitude Sul e 33°40'29" de longitude 

Oeste de Greenwich, de acordo com a posição do farol da Reserva Biológica (SALES, 

1991). De um modo geral, o sedimento predominante é constituído de resto de esqueletos 

de algas coralinas, testas de foraminíferos, fragmentos de conchas de moluscos, ossos 

de aves e peixes e excretas das aves (guano) . 

MABESOONE e COUTINHO (1970) descreveram a superfície do Atol das 

Rocas com 7,2 km 2 e um diâmetro de 3,2 km. SALES loc.cil. atribuiu uma área para 

a Reserva Biológica de 360 km 2 , incluindo o Atol e as águas que o circundam até a 

isóbata de 1000 m . 

• Condições Hidrológicas 
Em 1995, o navio oceanográfico Antares da Marinha do Brasil, iniciou uma série 

de comissões oceanográficas destinadas, dentro do âmbito do Programa REVIZEE, a 

obter informações da Zona Econômica Exclusiva do norte e nordeste brasileiro. As 

comissões que contemplaram o verão de 1997, o outono de 1998 e a primavera de 

2000, no hemisfério sul. 

Devido às dimensões da área estudada, decidiu-se subdividir a mesma em quatro 

regiões, conforme a figura 4: (i) Área dos Bancos da Cadeia Norte do Brasil; (ii) Arquipélago 

São Pedro e São Paulo; (iii) Área dos Bancos de Fernando de Noronha que engloba os 

bancos Guará, Sirius, Grande, Rocas Noronha e Drina; e (iv) Região de Domínio Oceânico. 
Figura 4 - Localização e divisão da área de estudo. 
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Oxigênio Dissolvido 

Nos processos biológicos o oxigênio desempenha uma função importante, seja 

como subproduto da fotossintese ou como fazendo parte do metabolismo dos 

organismos. As variações em sua concentração são governadas tanto por sua atividade 

biológica como por suas propriedades físicas. Por ser um parâmetro semi-conservativo, 

alguns pesquisadores o usam como traçador das massas d'água, indicador da 

profundidade da camada de mistura (REIO, 1982), da atividade biológica (WILLlAMS e 

PUROUE, 1991) e correlacionando-o com o carbono orgânico dissolvido, como agente 

oxidante (OGURA, 1970). 

O oxigênio na superficie ou camada misturada é derivado das trocas entre a 

atmosfera e suas concentrações são determinadas por sua solubi lidade na água do mar, 

e exibe maiores valores, em termos globais, nas águas frias de altas latitudes do que nas 

regiões subtropicais, de águas quentes. A fotossintese aumenta a concentração do 

oxigênio e, abaixo da área em que os processos fotossintéticos ocorrem, há um 

decréscimo gradual na concentração deste parâmetro devido ao seu consumo para 

oxidação da matéria orgânica; áreas com teor minimo de oxigênio podem ocorrer devido 

a intensos processos oxidativos de decomposição de detritos que tenham se acumulado 

em determinadas profundidades. 

SKJELVAN et ai (2001) comentam que a concentração do oxigênio dissolvido na 

superficie dos oceanos é afetada pelo transporte do oxigênio para dentro ou fora desta 

camada; o oxigênio será transportado horizontalmente pelas forças advectivas e 

verticalmente tanto pelas trocas gás-água como pela mistura da coluna d'água; a produção 

biológica ou remineralização também afetam a distribuição vertical deste parâmetro. 

Na área dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro, a concentração de 

oxigênio dissolvido (00) foi similar a descrita na literatura, na maioria das estações de 

coleta, ou seja: a superfície apresentando valores próximos à saturação, com valores 

mais altos nas regiões de maiores latitudes e, decrescendo com a profundidade, com 

maior gradiente na termoclina e de uma forma mais gradual nas maiores profundidades. 

A tabela 1 mostra os valores médios, com seus respectivos desvios, mínimos e máximos 

obtidos para a concentração de oxigênio dissolvido, em toda a área. Pode-se observar, 

pelos desvios obtidos, uma maior variab il idade deste parâmetro na primavera de 2000. 
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Tabela 1 - Valores médios, mínimos e máximos da concenlração do oxigênio dissolvido. 

2,56 3,84 ± 0,35 4,41 1,19 3,76.2,49 7,89 

de luminosidade 2,6 3,84 ± 0.31 4,16 0,24 2,96 ± 2,02 9,15 

2,37 3,70' 0,48 4,13 1,30 3,52.0,03 0,18 

da Termoclina Sazonal 2,37 3,75 ± 0,49 4,32 1,21 3,38 ± 2,22 8,05 

da Termoclina Sazonal 1,46 3,29. 0,60 4,1 1,18 3,21 .2,07 7,25 

da Termocllna Sazonal 1,59 2,89 ± 0,65 3.95 1,35 3,06.2,04 7,46 

da Termocfina 1,83 2.85' 0,54 3,87 1,15 2,90 ± 1.89 7,10 

A distribuição da concentração média desta variável com a profundidade, na 

primavera de 2000 e outono de 1998 está apresentada na figura 5. 
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Concentração de Oxigênio Dissolvido (mg L- I) 

Figura 5 - Variação vertical do oxigênio dissolvido, na região na região dos bancos e ilhas oceânicas do 
nordeste brasileiro, no outono de 1998 e primavera de 2000. 

Na zona fótica verificam-se pontos de concentrações mínimas de oxigênio, com 

menor intensidade na profundidade de 1 % de luminosidade para o outono de 1998 e com 

uma queda brusca, em 50% de luminosidade na primavera de 2000, provavelmente devido 

à taxa de utilização biológica do oxigênio ser mais alta do que a entrada via advecção ou 

difusão (PACKARD et ai, 1988) e/ou devido a remineralização da matéria orgânica 

(LOUANCHI e NAJJAR, 2001) , fatos estes mais acentuados na primavera. A concentração 

de oxigênio dissolvido mais baixa na primavera ocorreu principalmente nos bancos da 

Cadeia Norte do Brasil , e as mais altas, no outono, foram atribuídas à região oceânica , 

como pode ser observado nas figuras 6 e 7. 
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Figura 6 - Variação vertical do oxigênio dissolvido, na região na região dos bancos e ilhas oceânicas do 
nordeste brasileiro, na primavera de 2000. 
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Figura 7 - Distribuição horizontal do oxigênio dissolvido, em mg L", na profundidade de 50% de 
luminosidade, na região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 
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Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Embora a medida do pH não seja usada diretamente para quantificar a 

concentração de determinadas espécies inorgãnicas, este parâmetro está relacionado 

diretamente com o estado de equilíbrio do sistema CO" portanto a variação no pH da 

água do mar é resultante dos processos do ciclo do carbono dos oceanos (RILEY e 

CHESTER, 1971), ° pH da água do mar é governado principalmente pelo teor do 

dióxido de carbono total e o equilíbrio iônico entre o íon hidrônio (H,o+) e várias espécies 

do carbono inorgânico existentes na água do mar (CO" HC03- e Cot ) e seu valor, 

na superfície dos oceanos, va ria de 7,5 a 8,4 , dependendo da temperatura , salin idade 

e pressão parcial do dióxido de carbono na atmosfera, Em camadas mais profundas, 

onde as trocas de gases com a atmosfera não ocorram, o pH varia também em 

função da concentração do dióxido de carbono (CO,) dissolvido resultante da atividade 

biológica anaeróbia, 

Os processos biogeoquímicos envolvendo a transferência de hidrogênio também 

alteram o valor do pH; os processos de oxidação e redução envolvendo o oxigênio 

molecular tais como fotossíntese, denitrificação e redução do sulfato aumentam o valor 

do pH enquanto que a respiração e nitrificação diminuem seu valor (ZHANG, 2000), 

Os resultados obtidos seguiram a distribuição do pH como acima descrito, com 

valores mais elevados na superfície, seguido da zona eufótica e diminuindo com a 

temperatura, mostrando a mesma tendência de variação vertical deste parâmetro, 

conforme apresentado na tabela 2, 

Tabela 2 - Valores do pH, no outono de 1998 e primavera de 2000, na região dos bancos e ilhas oceânicas 
do nordeste brasi leiro, 

pH - 1998 

Mín MédIa ± sd Máx 

7,90 8,17±O,13 8,44 7,82 8,27± 0,08 8,31 

7,90 8,16±O,12 8,51 8,18 8,25. 0,03 8,33 

7,83 8,13±O,10 8,35 7,75 8,24' 0,09 8,30 

7,83 8,14 '0,12 8,42 7,93 8,22. 0,09 8,30 

7,60 8,02 ± 0,14 8,28 7,87 0,09 ± 0,10 8,28 

da Termocllna Sazonal 7,70 7,90' 0,12 8,20 7,69 8,02 ± 0,12 8,26 

6,70 7,79' 0,19 8,20 7,59 7,81 • 0,31 8,16 

As figuras 8, 9 e 10 mostram a distribuição deste parâmetro na camada superficial 

e nas profundidades de início e final da termoclina sazonal, respectivamente, 
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Figura 8 - Distribuição horizontal do pH, na camada superficial, no outono de 1998 e primavera de 2000, 
na região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 
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Figura 9 - Distribuição horizontal do pH, no início da termoclina sazonal, no outono de 1998 e primavera 
de 2000, na região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 
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Figura 10 - Distribuição horizontal do pH, no final da termoclina sazonal , no outono de 1998 e primavera 
de 2000, na região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 

A distribuição horizontal do pH na camada superficial mostra , na figura 8, que a 

região de São Pedro e São Paulo é a que se apresenta com maiores valores de pH, nas 

duas estações do ano, Uma maior homogeneidade na distribuição deste parâmetro pode 

ser observada na primavera, com os maiores valores localizados ao noroeste da Cadeia 

Norte do Brasil. No outono, um pequeno vórtice de máxima pode ser observado próximo 

ao Atol das Rocas, assim como grandes regiões de pH constante. 

A variação vertical deste parâmetro está mostrada na figura 11, onde observamos 

uma maior homogeneidade entre as áreas, na primavera e, maiores valores de pH na 

região do arquipélago de São Pedro e São Paulo, no outono. 
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Figura 11 - Distribuição vertical do pH, no outono de 1998 e primavera de 2000, na região dos bancos e 
ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 

Nitrato-N 

O conhecimento da distribuição dos nutrientes nos oceanos é primordial para 

descrever os processos biogeoquímicos. As variações nas concentrações do carbono 

nos oceanos são influenciadas pela disponibilidade dos nutrientes, os quais são essenciais 

para o crescimento fitoplanctônico (CONKRIGHT et ai, 2000), 

A concentração dos nutrientes normalmente aumenta com a profundidade porque, 

na camada eufótica eles são rapidamente consumidos pelo fitoplâncton; com a morte 

dos organismos, eles afundam e sua remineralização, na maioria das vezes, ocorre em 

profundidades elevadas, dificultando assim sua reintrodução na cadeia trófica, fazendo 

com que a camada produtiva sofra um constante processo de empobrecimento de 

nutrientes e, conseqüentemente, na produtividade primária. 

A produtividade primária dos oceanos tropicais e equatoriais mantém-se 

normalmente baixa , com pequenas variações localizadas, devido possuir uma picnoclina 

acentuada e mais permanente ao longo do ano. EKAU e KNOPPERS (1999) mostram 

que o nordeste e leste do Brasil são as regiões menos produtivas do sistema pelágico 

brasileiro e atribuem este fato ao impacto das águas oligotróficas da Corrente Equatorial 

Sul e suas correntes derivadas. Nesses oceanos, a reposição dos nutrientes pode ocorrer 

pela ação dos ventos, pela divergência de correntes e, principalmente pela ressurgência, 

Os mais importantes nutrientes são o nitrogênio e o fósforo, que estão envolvidos 

na nutrição e são incorporados aos organismos e o silício, o qual faz parte da construção 

das carapaças das diatomáceas, principais constituintes do fitoplâncton oceânico. 

O nitrogênio está presente na água do mar como (a) nitrogênio molecular; (b) 

sais inorgânicos como nitrato, nitrito e amônia; (c) inúmeros compostos orgânicos 

associados com organismos, tais como aminoácidos e uréia, e (d) nitrogênio particulado, 

Os organismos marinhos preferem as formas de nitrito, nitrato e amônia para fixar o 
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nitrogênio, e o nitrato, dentre esses, é considerado como limitante para a produção 

primária nos ecossistemas oceânicos (RILEY e CHESTER, 1981; CHESTER, 1993; 

CONKRIGHT,2000). 

O íon nitrato é a forma oxídada estável do nitrogênio em solução aquosa e sua 

concentração na porção iluminada da coluna d'água é controlada pelo transporte advectivo 

das camadas mais profundas, oxidação microbiana da amônia e absorção pelos 

produtores primários, a qual é geralmente mais rápida que os processos de transporte. A 

concentração superficial do nitrato, em áreas oceânicas, normalmente é muito baixa, 

situando-se na faixa do nmol L·1 em regiões oligotróficas (MASSERINI e FANNING, 2000). 

A tabela 3 mostra os valores médios, minimos e máximos obtidos para as 

concentrações de nitrato, para o verão de 1997 e outono de 1998; na primavera de 2000, 

a média é referente somente à região dos bancos da Cadeia Norte do Brasi l e Fernando 

de Noronha. 

Tabela 3 - Concentrações de nitrato, em ~mol L'" na região dos bancos e ilhas oceânicas do nordesle 
brasileiro. 

Nitrato - 1998 

Mín Média ± sd Máx 

0.144 

0,026 ± 0,052 0.115 0.035 ± 0.019 0,079 

0.029 ± 0.051 0.461 0,039 ± 0,032 0.180 

0.355 0,045 ± 0,028 0.113 

0,107 0.419 0.047 ± 0.020 0,074 

da Termocflna Sazonal 0.198 0.122 

0.155 

Na área compreendida entre 13° a 3,5°S de latitude e 30°0 à costa do Brasil de 

longitude, vários pesquisadores reportaram valores da concentração de nitrato: OKUDA 

(1960) na primavera de 1959 encontrou o valor mínimo de 0,2 IJM de N-nitrato e concluiu 

que a camada eufótica estaria relativamente esgotada em relação a este nutriente; COSTA 
\ 

(1991), no outono de 1986, encontrou um valor mínimo de 1 ,221JM de N-nitrato, concluindo 

que este não seria o nutriente limitante para a área, sugerindo o fosfato, por não ter sido 

detectado, principalmente acima da termoclina; MEDEIROS et ai (1999) encontrou valores 

mínimos de .<:: 0,10 IJM de nitrato (limite de deteção) e valores bem mais altos do que 

encontrados por COSTA (1991) para este parâmetro e bem mais baixos para fosfato"no 

verão de 1995. Sugere então que esta discrepância merece mais investigações para 

elucidar se isto representa uma tendência temporal, uma mudança sazonal na 

disponibilidade N-P ou problemas na metodologia de análise. 
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No presente estudo, as concentrações de nitrato, no outono de 1998, apresentaram 

valores mínimos de ~ 0,123 iJM na superfície e 50% da luminosidade. A concentração do 

nitrato aumentou com a profundidade chegando ao valor máximo de 36,729 iJM. No verão, 

as concentrações médias de nitrato foram mais baixas que no outono, nas profundidades 

acima de 1 % da luminosidade; na camada eufótica as médias foram um pouco mais 

elevadas do que no outono devido principalmente às concentrações encontradas na Cadeia 

Norte do Brasil (média na camada superficial de 0,367±0,098 iJM). Na primavera, a camada 

fótica apresentou valores bem mais elevados que as outras estações do ano pesquisadas, 

principalmente devido às concentrações obtidas nos bancos de Fernando de Noronha, 

conforme rnostrado na figura 12. 
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7 
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Concentração de Nitrato (prrol L -1) 

Figura 12 - Distri buição vertical do nitrato, no verão de 1997, outono de 1998 e primavera de 2000, na 
região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 

A figura 13 apresenta a distribuição do nitrato, nas regiões dos bancos da Cadeia Norte 

e Femando de Noronha, na camada superficial, na prirnavera de 2000. A distribuição do 

nitrato nesta carnada se dá de rnaneira muito homogênea, encontrando-se apenas dois vórtices 

de máximos, próximo ao banco Sírius e em direção ao arquipélago de Fernando de Noronha. 
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Figura 13 - Distribuição vertical do nitrato na camada superficial, em ~mol L", na primavera de 2000, na 
região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 
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A figura 14 mostra a distribuição de nitrato, na camada superficial , nos anos de 

1997 e 1998; no verão podemos observar um adensamento de isolinhas, geralmente 

paralelas à plataforma continental, na região dos bancos da Cadeia Norte do Brasil, com 

um vórtice de concentração máxima no banco Aracati; alguns gradientes leves de 

concentração também são observados nesta região. As outras áreas mostram uma grande 

homogeneidade, com as concentrações de nitrato menores ou iguais ao limite de detecção 

do método de análise deste parâmetro. No outono, observa-se um vórtice de máxima, 

nas proximidades do arquipélago de Fernando de Noronha, mesmo fato observado na 

primavera de 2000. 
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Figura 14 - Distribuição vertical do nitrato na camada superficial , em ~mol L-1, no verão de 1997 e outono 
de 1998, na região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 

Nitrito,N 

O íon nitrito, por causa de sua posição redox intermediária entre amônia e nitrato, é 

um excelente indicador do estado de equilíbrio dos processos oxidativos e redutivos no 

ciclo marinho do nitrogênio. A acumu lação do nitrito em determinadas camadas indica 

onde ocorreu variação no nitrogênio combinado por mediação biológica. Os processos 

marinhos conhecidos por produzir nitrito são: (a) redução do nitrato com assimilação 

incompleta pelos fitoplâncton e bactérias; (b) oxidação da amônia por bactérias nitrificantes 

e (c) redução do nitrato por bactérias desnitrificantes. Em águas oceânicas bem 

oxigenadas, o último processo não é muito significativo na produção do nitrito, entretanto, 

em áreas com mínimo de oxigênio, a contribuição desse processo aumenta (DORE e 

KARL,1996) . 

Nos oceanos abertos e principalmente em ambientes oligotóficos, a concentração 

de nitrito é muito baixa, da ordem de 0,1 IJmo1. L-1 e somente atingindo valores mais altos 

numa estreita camada próxima a base da zona eufótica , chamado de nitrito primário 

máximo, no nível do gradiente do nitrato e um máximo secundário, o qual está associado 

a baixas concentrações de oxigênio. ZAFIRIOU et ai (1992) mostraram que a distribuição 
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do nitrito primário máximo é assimétrica, com um pronunciado pico superior que decai 

lentamente com a profundidade, pendendo como uma "cauda" em águas profundas. Esta 

distribuição assimétrica é consistente com os resultados obtidos por KIEFER e KREMER 

(1981) que assumiram como fonte de nitrito a redução do nitrato pelos fitoplâncton. 

A tabela 4 mostra os valores obtidos para as concentrações de nitrito, para o verão 

de 1997 e outono de 1998; na primavera de 2000, a média é referente somente à região 

dos bancos da Cadeia Norte do Brasil e Fernando de Noronha. 

Tabela 4 - Concentrações de nitrito, em ~mol L", na região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 

~ ... ~;;;;_ m 8 ~ "!I o
-, -. " , 

• J .... 'PR " .. o~ ~ - - ,. 1..';;":";'. 
-. Mln : ; Média. ± sd ~áx 

Superflcie < 0,022 0,052 ± 0,132 0,725 < 0,022 0,035 ± 0,023 0,144 < 0,022 0,036 ± 0,017 0,070 

50% de luminosidade < 0,022 0,026 ± 0,052 0,421 < 0,022 0,038 ± 0,025 0,115 < 0,022 0,035 ± 0,019 0,079 

% de luminosidade < 0,022 0,029 ± 0,051 0,396 <; 0,022 0,084 ± 0,105 0,461 < 0,022 0,039 ± 0,032 0,180 

ln/cio da Termoclina Sazonal <; 0,022 0,028 ± 0,036 0,276 <; 0,022 0,071 ± 0,076 0,355 <; 0,022 0,045 ± 0,028 0,113 

lABia da Termoclina Sazonal < 0,02' 0,491 ± 0,864 3,841 <; 0,022 0,107 ± 0,089 0,419 < 0,022 0,047 ± 0,020 0,074 

'~inaf da Termocflna Sazonal <; 0,022 0,295 ± 0,269 0,904 < 0,022 0,049 ± 0,039 0,198 < 0,022 0,045 ± 0,032 0,122 

Final da Termocflna <; 0,022 0,349 ± 0,282 1,051 <; 0,022 0,046 ± 0,039 0,155 <; 0,022 0,038 ± 0,025 0,096 

fundo - - - - <; 0,022 0,038 ± 0,031 0,160 

Os resultados obtidos para nitrito mostraram uma variação vertical diferente para 

os períodos estudados (figura 15). 

Concentração de Nitrito (J.lmol L-1) 
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Figura 15 - Distribuição vertical do nitrito, no verão de 1997, outono de 1998 e primavera de 2000, na 
região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 

A variação vertical da concentração do nitrito, com a profundidade, na camada de 

mistura, apresentou menores valores e foi mais uniforme no verão que no outono. A 

variação deste parâmetro foi diferente em duas estações do ano, verão e outono; Na 

primavera, a distribuição da concentração média do nitrito na coluna d'água é semelhante 

à do verão, embora com valores mais elevados. 
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Todas as distribuições das concentrações médias apresentaram um máximo de 

concentração por volta dos 110m de profundidade (meio da termoclina sazonal), 

decrescendo até o final da termoclina sazonal, aumentando cóm a profundidade no verão, 

permanecendo praticamente constante no outono e diminuindo em direção ao fundo na 

primavera . No outono outro pico pode ser observado, no final da camada eufótica, de 

menor intensidade, o que também pode ser visto na região da Cadeia Norte, na primavera 

de 2000. 

No verão, valores superficiais mais baixos que no outono e primavera foram obtidos 

e um pico bastante pronunciado, chegando à concentração aproximada de 0,5 f.lmoI.L" , 

associado com a nitraclina, e depois caindo com a profundidade, com valores bem mais 

altos que no outono, com uma variação considerada como clássica; o mesmo ocorreu 

para a região dos bancos de Fernando de Noronha, na primavera. 

DORE e KARL (1996) estudando o comportamento desse parâmetro na estação 

ALOHA (22°45'N, 158°0) durante quatro anos obtiveram ambas as estruturas, clássica e 

duplo pico, e chegaram a conclusão de que estes picos são consistentes com a separação 

vertical dos processos microbiológicos oxidativos e redutivos responsáveis pela produção 

do nitrito. OLSEN (1981) sugere a nitrificação bacteriológica e excreção fitoplântonica do 

nitrito durante a redução algal do nitrato. 

OKUDA (1960), bem como COSTA (1991), não mostraram a distribuição deste 

nutriente. MEDEIROS et ai (1999), encontraram no verão, na região Nordeste do Brasil, 

valores muito baixos, o que também foi encontrado na região em estudo. Nas áreas da 

Cadeia Norte do Brasil e Cadeia de Fernando de Noronha as concentrações deste nutriente 

foram também muito reduzidas. 

A distribuição horizontal desta variável, na camada superficial, está apresentada na 

figura 16 abaixo: 

Verão de 1997 - camada superficial Outono de 1996 - camada superficial 

Figura 16 - Distribuição horizontal do nitrito, no verão de 1997 e outono de 1998, na camada superficial , 
na região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 
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No verão, um vórtice de concentração máxima está localizado na região oceânica e 

um gradiente crescente de concentração é obseNado na região do arquipélago de São Pedro 

e São Paulo, a qual apresentou os valores mais elevados. ObseNa-se ainda que, no verão, a 

concentração do nitrito foi mais elevada e com um grau de homogeneidade muito maior que 

no outono. No outono, observa-se fracos gradientes de concentração e um grande 

adensamento de isolinhas na região dos Bancos da Cadeia Norte do Brasil e dois vórtices de 

concentração máxima na região dos bancos de Fernando de Noronha; a concentração deste 

parâmetro na região do Arquipélago de São Pedro e São Paulo foi muito baixa e uniforrne. 

Fosfato inorgânico dissolvido 

° fósforo é urn abundante elernento traço e um dos nutrientes mais importantes. 

Existern inúmeras formas de fósforo na água do mar, incluindo o fósforo orgânico, o 

particulado e inorgânico; no inorgânico predomina a forma dos ions ortofosfatos (HPOt ), 

que é assimilado diretamente pelo fitoplâncton. A concentração média do fosfato em água 

do mar é da ordem de 2 IJmol.L-" embora na zona eufótica niveis mais baixos sejam 

usualmente encontrados porque ele é retirado pelo fitoplâncton e entra na cadeia alimentar. 

Fosfato, como o nitrato, é liberado para a coluna d'água durante a destruição dos 

tecidos orgânicos principalmente por decomposição bacteriológica e, geralmente ele não 

é considerado limitante para a produção primária nos ecossistemas oceânicos devido a 

sua rápida reciclagem dentro do sistema. 

A tabela 5 mostra os valores médios obtidos para as concentrações de fosfato , 

para o verão de 1997, outono de 1998 e primavera de 2000. 

Tabela 5 - Concentrações de Fosfato-P, em ~mol L·I, na região dos bancos e ilhas oceânicas do 
nordeste brasileiro. 

da Tsrmocflna Sazonal 

da Termocllna Sazonal 

da Termoclina Sazonal 

da Termaellna Sazonal 0,199 

Fosfato - 2000 

Mln MédIa ± sd Máx 

0,138.0,257 1,532 

0,106' 0,152 0,518 

0,106' 0,134 0,506 
1,113 

1,371 

1,254 

As concentrações médias para este parâmetro, na camada superficial, foram de 

0,1 08±0, 181 , 0,202±0,307 e 0,138±0,257 IJmol.L-" no verão, outono e primavera, 

respectivamente. CONKRIGHT et ai (2000) reportaram médias de 0,16±0,04 IJmol.L-' 

para o verão e 0,24±0,11 IJmo1.L-1 para o inverno, na faixa compreendida entre 100 N e 
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1 OOS de latitude e 40°0 e 20° E de longitude, Entretanto, estes va lores ficaram um pouco 

comprometidos devido a poucos estudos realizados nesta área, 

A figura 17 apresenta a variação vertica l do fosfato inorgânico dissolvido, com a 

média de toda a área e as médias nas quatro regiões: região dos bancos da Cadeia 

Norte, de Femando de Noronha, oceânica e São Pedro e São Paulo, 
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Figura 17 - Distribuição vertical do fosfato, no verão de 1997, outono de 1998 e primavera de 2000. na 
região dos bancos e ilhas oceân icas do nordeste brasi leiro, 
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Os valores obtidos para o verão tiveram a maior contribuição da região Oceânica, 

onde foram detectadas altas concentrações; os menores valores de fosfato foram 

registrados na camada superficial na Cadeia Norte do Brasil, enquanto que, no 

arquipélago de São Pedro e São Paulo menores valores foram verificados abaixo de 

1 % de luminosidade. 

No outono, a região da Cadeia Norte do Brasil foi a principal responsável pela alta 

concentração superficial do fosfato. Este fato pode ser atribuído à influência sazonal da 

descarga do rio Amazonas, onde uma pluma de concentração de fosfato de 0,2IJmol.L-' 

se estende para do norte para 15°N e 30°0 no inverno e fica praticamente ausente no 

verão, conforme constatado por CONKRIGHT( 2000). 

Na primavera, um pico na profundidade de meio da termoclina sazonal foi 

observado para todas as regiões, com exceção do arquipélago de São Pedro e São 

Paulo , o qual apresentou as menores concentrações até a profundidade média de 

100 metros. 

OKUDA (1960) na primavera achou valores muito baixos para este parâmetro, desde a 

superfície até os 100 m; COSTA(1991), no outono, reportou uma média de 0,24IJmol.L-' para 

a superfície e MEDEIROS et ai (1999), no verão indicou valores que seriam a metade dos 

obtidos por COSTA loc.eil. 

Neste estudo, os valores obtidos para ambas as estações do ano foram 

concordantes com os valores encontrados pelos autores anteríormente citados , e 

mostram que existe realmente uma forte variação sazonal nesta área de estudo. 

A figura 18 exibe a distribuição horizontal do fosfato, na camada superficial para o 

verão , outono e primavera e na profundidade de meio da termoclina sazonal 

(aproximadamente 130 metros). 

No verão, semelhante ao observado para o nitrito, dois vórtices crescentes, um na 

região oceânica e outro na região do arquipélago de São Pedro e São Paulo aparecem. 

Nas outras regiões a concentração foi muito baixa e uniforme. 

No outono verificam-se dois vórtices de máxima, na região dos bancos da Cadeia 

Norte do Brasil , um forte e outro mais fraco; uma certa densidade de isolinhas aparece 

na região dos bancos de Fernando de Noronha. Diversamente do verão, a região 

oceânica e do arquipélago de São Pedro e São Paulo são as que mostraram 

concentrações homogêneas. 

A primavera mostra uma distribuição muito uniforme deste parâmetro na camada 

superficial, com exceção da região à noroeste da Cadeia Norte. 
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Figura 18 - Distribuição horizontal do fosfato, no verão de 1997, outono de 1998 e primavera de 2000, na 
região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 

Silício reativo 

o silício é o nutriente que participa da composição do esqueleto de certas espécies 

da biota (diatomáceas, radiolárias, etc.) e sua concentração na superfície oceânica é 

muito baixa, menor que 1 f-ImoI.L-1 . Sua entrada nos oceanos pode ser, tanto na forma 

particulada como dissolvida, por descarga fluvial , deposição atmosférica e intemperismo. 

No pH normalmente encontrado na água do mar (8,2), 95% do silício dissolvido está 

presente na forma de Si(OH)4' A concentração deste elemento aumenta com a profundidade 

da coluna d'água devido a dissolução dos esqueletos dos organismos, retornando então ao 

meio; no fundo dos oceanos sua concentração permanece aproximadamente constante. 

Silício é muito utilizado com traçador das massas d'água abaixo da camada eufótica . 

A tabela 6 mostra os valores médios obtidos para as concentrações de Silicato 

reativo, para o verão de 1997, outono de 1998 e primavera de 2000. 
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Tabela 6 - Concentrações de si licio reativo, em ~mol L-I, na região dos bancos e ilhas oceânicas do 
nordeste brasileiro. 

de luminosidade 4.133± 3,075 2,916' 2,025 9,145 

4 .359 ± 2,922 3,459. 2,145 7,457 

da Termoclina Sazonal 4,270' 2,798 4,680 • 3,635 18,655 

da Termoclina Sazonal 27,076 

da Termoclina Sazonal 

da Termoclina Sazonal 0,199 18,820 

Os valores encontrados para este parâmetro foram, em média, praticamente iguais, 

nas três estações dos anos, com uma maior variabi lidade no verão. A alta concentração 

média superficial 3,602 3,691 e 4,246IJmoI.L-1, para o verão e outono, respectivamente, 

são um pouco mais elevadas que as obtidas por COSTA (1991) e MEDEIROS et ai 

(1999) (3,00 e 3,06 IJmol.L-' , respectivamente) provavelmente devido aos altos valores 

da região oceânica e arquipélago de São Pedro e São Paulo , que não foram analisadas 

por estes pesqu isadores. 

As figuras 19, 20 e 21 mostram a variação desta variável na camada superficial, no 

verão de 1997, outono de 1998 e primavera de 2000, respectivamente . 
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Figura 19 - Distribuição horizontal do silício rea tivo, no verão de 1997, na camada superficial, na região 
dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 

Observa-se claramente, na figura 19, que a concentração de silício é bastante 

elevada na região oceânica , com um vórtice de alta intensidad e, como 

anteriormente observado para fosfato e nitrito . A regi ão dos bancos de Fernando 

de Noronha e área oceânica adjacente foram bastante homogêneas em relação a 

este parâmetro. 
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Figura 20 - Distribuição horizontal do silicio reativo, no outono de 1998, na camada superficial, na reg ião 
dos bancos e ilhas oceân icas do nordeste brasileiro . 

No outono, figura 20, ao contrário do verão, a reg ião dos bancos da Cadeia Norte do 

Brasil foi a que exibiu as concentrações mais baixas de silício e com um certo grau de 

homogeneidade em sua distribu ição. Nota-se um gradiente crescente, do arquipélago de 

São Pedro e São Paulo para a região oceânica, a qual apresentou os valores mais altos 

e com grandes áreas de mesma concentração, passando a diminuir para latitudes mais 

baixas. Um vórtice intenso, de concentração máxima é observado no banco Sírius e 

outros de menor intensidade na Cadeia Norte do Brasil. 

2'~--~---~--~<---~---~---+ 

45 

40 
O'+---~---~--~~--~-~ 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 
40' 38' 36' 34' 32' 30' 28' 

Figura 21 - Distribuição horizontal do si licio reativo, na primavera de 2000, na camada superficial, na 
região dos bancos e ilhas oceân icas do nordeste brasileiro. 

A grande homogeneidade da distribuição do sil ício, na camada superficia l, na 

primavera de 2000, pode ser observada na figura 21, com exceção da região à noroeste 

dos bancos da Cadeia Norte do Brasil, área de influencia da descarga do rio Amazonas. 

A figura 22 mostra a variação do si lício reativo na coluna d'água. 
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Figura 22 - Distribuição vertical do silicio reativo, no verão de 1997, outono de 1998 e primavera de 2000, 
na região dos bancos e ilhas oceânicas do nordeste brasileiro. 

No verão, a concentração do silício, na camada superficial , foi praticamente igual a 

do outono, aumentando gradativamente e ultrapassando a do outono na profundidade de 

1 % da luminosidade, crescendo rapidamente na termoclina e mais lentamente com a 

profundidade, exibindo concentrações menores que no outono nas profundidades 

superiores a 250 m. Observa-se a grande contribuição da Cadeia Norte do Brasi l para a 

concentração do silício, no verão. Na primavera, as áreas tiveram concentrações e 
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distribuição muito semelhantes, com o arquipélago de São Pedro e São Paulo 

apresentando os menores valores, diferentemente do outono, onde esta região apresentou 

as maiores concentrações. De uma maneira geral, a concentração do silício sempre 

cresceu com a profundidade . 

• Estatística da Área 
Com o objetivo de se estudar possíveis diferenças entre as regiões da área estudada, foi 

efetuado um tratamento estatístico, com os dados obtidos nas campanhas de 1997 e 1998. 

Para as variáveis, nitrito, nitrato, fosfato e silício reativo, utilizou-se Análise de Dados 

Longitudinais (Medida Repetida) onde a estatística usada, F de Snedecor, é calculada 

através do método de Máxima Verossimilhança Restrita, segundo o modelo matemático: 

Para as variáveis, oxigênio dissolvido e pH utilizou-se Análise de Dados Longitudinais 

(Medida Repetida) onde a estatística usada, F de Snedecor, é calculada através do método 

de Máxima Verossimilhança Restrita , segundo o modelo matemático: 

Nestas análises não houve observações no período de 1997, relativo a oxigênio 

dissolvido e pH em todas as regiões e profundidades. 

O programa SAS, Copyright 1999, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA foi utilizado em 

todas as análises estatísticas. 

Para a análise estatística do oxigênio dissolvido (OD) verificou-se que existe 

influência conjunta dos fatores região e profundidade para a variável OD a níveis de 

significância superiores ou iguais a 0,0043. Por esse motivo os testes realizados foram 

feitos para as médias da variável OD nas regiões dentro de cada profundidade. Nestes 

testes as médias do Oxigênio Dissolvido diferem significativamente em pelo menos 

uma região, somente dentro das profundidades do final da termoclina sazonal, a níveis 

de significância superiores ou iguais a 0,0008. Desta forma, comparou-se às médias 

duas a duas e definiu-se que as regiões do São Pedro e São Paulo e Oceânica são 

distintas entre si e, estatisticamente diferentes das regiões de Fernando de Noronha e 

Cadeia Norte do Brasil, as quais não podemos afirmar que existem diferenças 

significativas ao nível de significância iguais a 0,05 . 
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Na análise estatística do pH verificou-se que existe influência conjunta dos fatores 

região e profundidade, a niveis de significância superiores ou iguais a 0,0167. Assim, testes 

foram realizados para as médias desta variável nas regiões, dentro de cada profundidade. 

Nestes testes, as médias do pH diferem significativamente em pelo menos uma região 

dentro de cada uma das profundidades estudadas (superfície, início da termoclina sazonal 

e final da termoclina), a niveis de significância superiores ou iguais a 0,0001, 0,0003 e 

0,0001, respectivamente. Desta forma, comparou-se às médias duas a duas e definiu-se, 

para a superfície e inicio da termoclina sazonal que não há diferença significativa entre as 

regiões de São Pedro e São Paulo e Oceânica e que estas, são estatisticamente diferentes 

da região da Cadeia Norte do Brasil ao nível de significância ou igual a 0,05. 

Para região dentro da profundidade FT, a Cadeia Norte do Brasil mostrou-se 

estatisticamente diferente da região Oceãnica enquanto que a região de Fernando de 

Noronha apresentou-se com média estatisticamente diferente das regiões do arquipélago 

de São Pedro e São Paulo e Oceânica. Não se constatou diferenças significativas entre 

as outras áreas ao nivel de significância de 0,05. 

Verifica-se, na análise estatística, para a variável nitrato, que existe influência conjunta 

dos fatores região, profundidade e período a níveis de significância superiores ou iguais 

0,0017, por isso testes foram feitos para as médias da variável nitrato das regiões dentro 

de cada profundidade e de cada periodo, simultaneamente. Nestes testes verificou-se 

que as médias da variável nitrato diferem significativamente em pelo menos uma região 

dentro da profundidade do final da termoclina permanente e período do verão de 1997, e 

dentro desta mesma profundidade e período do outono de 1998, a níveis de significância 

superiores ou iguais a 0,0001 e 0,0044, respectivamente. Desta forma, comparou-se às 

médias, duas a duas, e definiu-se que a região de Fernando de Noronha é estatisticamente 

diferente das demais, no final da termoclina permanente e verão de 1997, não se 

constatando diferenças significativas entre as médias das demais regiões ao nível de 

significância de 0,05. 

Para região dentro da profundidade anterior e outono de 1998, a região dos bancos 

da Cadeia Norte do Brasil mostrou-se estatisticamente diferente das regiões oceânicas 

e de Fernando de Noronha; não se verificaram diferenças significativas entre as demais 

regiões, ao nível de significância de 0,05. 

Na análise estatística do nitrito, observou-se que existe influência conjunta dos 

fatores região, profundidade e período, a níveis de significâncias superiores ou iguais 

0,0001. Por esses motivos, novos testes foram feitos para as médias do nitrito das regiões 

dentro de cada profundidade e de cada período, simultaneamente. Nestes testes as 
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médias da variável nitrito diferem significativamente em pelo menos uma região na 

superfície e verão de 1997, na superfície e outono de 1998 e no final da termoclina 

permanente e verão de 1997, a níveis de significância superiores ou iguais a 0,004, 

0,0398 e 0,0001, respectivamente. Comparando as médias duas a duas obteve-se que 

a região do Arquipélago de São Pedro e São Paulo é distinta das regiões dos bancos de 

Fernando de Noronha e Cadeia Norte do Brasil, na superfície e verão, à nível de 

significância de 0,05. 

Para região na superfície e outono de 1998, a nível de significância de 0,05, verifica

se apenas diferença significativa entre as médias da região de Fernando de Noronha e da 

região do arquipélago de São Pedro e São Paulo, não podendo tirar conclusões relativas 

as outras médias (devido a limitações do método de comparação). Se considerarmos 

níveis de significância de 0,1 podemos concluir que as regiões de São Pedro e São Paulo 

e Oceânica são estatisticamente diferentes da região de Fernando de Noronha, não se 

constando diferenças significativas entre as médias das demais regiões. 

Para região dentro da profundidade FT e período do verão de 1997, podemos concluir 

que as regiões dos bancos da Cadeia Norte do Brasil e de Fernando de Noronha são 

estatisticamente diferentes da região Oceânica e para as demais regiões não constatou

se diferenças significativas ao nível de significância de 0,05. 

Nos testes de comparação, verificou-se que existe influência conjunta dos fatores 

região, profundidade e período para a variável fosfato a níveis de significância superiores 

ou iguais a 0,0041. Por esse motivo os testes realizados foram feitos para as médias 

desta variável nas regiões dentro de cada profundidade e cada período, simultaneamente. 

Nestes testes as médias do fosfato diferem significativamente em pelo menos uma região 

na superfície e período do verão e dentro da profundidade do final da termoclina permanente 

e período do outono, a níveis de significância superiores ou iguais a 0,029 e 0,0233, 

respectivamente. Assim sendo, comparam-se as médias, duas a duas, obtendo-se que 

para região na superfície e verão podemos verificar apenas que existe diferença significativa 

entre as médias da região dos bancos da Cadeia Norte do Brasil e da região do arquipélago 

de São Pedro e São Paulo, ao nível de significância de 0,05. Não houve possibilidade de 

se tirar conclusões para as demais comparações a esse nível de significância, embora 

isso possa ser feito para níveis de significância superiores a 0,15. A este nível de 

significância temos que a região da Cadeia Norte do Brasil é estatisticamente diferente 

das demais e a do arquipélago de São Pedro e São Paulo difere das regiões da Cadeia 

Norte do Brasil e Fernando de Noronha, não se constatando diferenças significativas 

entre esta e a região Oceânica, ao nível de significância de 0,05. 
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Para região dentro das profundidades do final da termoclina permanente, a região 

dos bancos de Fernando de Noronha difere estatisticamente das demais, ao nível de 

significância de 0,05. 

Verificou-se, na análise estatística, que existe influência conjunta dos fatores região, 

profundidade e período para variável silício a níveis de significância superiores ou iguais a 

0,0001. Testes então foram realizados para as médias desta variável nas regiões dentro 

de cada profundidade e cada período, simultaneamente. Nestes testes as médias do 

silício diferem significativamente em pelo menos uma região na superfície e verão, na 

superficie e outono, no início da termoclina sazonal e verão, no início da termoclina sazonal 

e outono e, no final da termoclina permanente e verão , a níveis de significância superiores 

ou iguais a 0,0012, 0,0004, 0,0001, 0,0038 e 0,0001, respectivamente. Desta forma , 

comparam-se as médias duas a duas e obtêm-se os seguintes resultados: 

Para região na superfície e verão, houve diferença significativa apenas entre a região 

dos bancos de Fernando de Noronha e a região dos bancos da Cadeia Norte do Brasil. 

Para região na superfície e outono, as regiões dos bancos da Cadeia Norte do Brasil e 

dos bancos de Fernando de Noronha, diferem estatisticamente das demais. 

Para região dentro das profundidades do início da termoclina sazonal e verão, a região 

dos bancos da Cadeia Norte do Brasil é estatisticamente diferente das outras regiões. 

Para região dentro das profundidades do in ício da lermoclina sazonal e outono, 

apenas a região dos bancos da Cadeia Norte do Brasil mostrou-se estatisticamente 

diferente da região Oceânica. 

Para região dentro das profundidades do final da termoclina permanente e verão , a 

região dos bancos da Cadeia Norte do Brasil difere estatisticamente das outras regiões. 

As comparações acima foram ao nível de significância de 0,05. 

Assim sendo, podemos tirar as seguintes conclusões da área de estudo: 

A concentração do oxigênio dissolvido esteve próximo da saturação nas camadas 

superficial e sub-superficial e condições anaérobicas não foram observadas na coluna 

d'água. 

Na camada superficial, o pH esteve sempre na faixa alcalina , e com valores mais 

elevados na região do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Baixos valores 

superficiais foram obtidos, na região da Cadeia Norte do Brasil, sugerindo uma possível 

influência da descarga do Rio Amazonas. 

A forma mais abundante do nitrogênio foi o nitrato, principalmente na primavera, onde 

os valores obtidos, na camada eufótica , foram maiores do que no verão e outono. 
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• 

As distribuições verticais obtidas para o nitrato, fosfato e silício reativo, ao longo da 

coluna d'água, foram semelhantes, em profundidades próximas uma das outras, e 

a distribuição vertica l do nitrito está associada com a nitraclina, em ambos os 

períodos estudados. 

A análise estatística dos resultados mostrou que a sal in idade e os nutrientes, 

principalmente o silício, variaram sua distribuição com as estações do ano pesquisadas. 

A região que mostrou maior variabilidade com os períodos do ano estudados, nos 

testes estatísticos, foi a da Cadeia Norte do Brasil, sugerindo uma influência sazonal 

com a descarga do rio Amazonas. 

Pelos resultados obtidos verificou-se que existem física e quimicamente, três regiões 

estatisticamente diferentes: (a) Região dos bancos da Cadeia Norte do Brasil, (b) 

Região da cadeia de Fernando de Noronha e (c) Região agora denominada Leste de 

São Pedro e São Paulo, que engloba a área de domínio oceânico leste do arquipélago 

de São Pedro e São Paulo e o arquipélago. 
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ESTRUTURA HIDRODINÂMICADA REGIÃO OCEÂNICA DO NORDESTE DO BRASIL 

Manuel de J. Flores Montes 
Silvio José de Macedo 
Kátia Muniz Pereira da Costa 

• Introdução 
As propriedades físicas, químicas e biológicas da água na camada fótica, estão 

sujeitas a diversas influências de origem meteorológica, ao contrário das águas mais 

profundas que não sofrem este tipo de influências, o que lhes permite uma maior 

estabilidade. Uma variação na transparência da água, na concentração de nutrientes 

inorgânicos e de gases dissolvidos, que são de extrema importância para a 

sobrevivência e dispersão das populações planctônicas, ocorrem na camada 

superficial de acordo com a época do ano, estando também relacionadas com a 

precipitação pluviométrica, irradiação solar, movimentos sazonais da água costeira , 

circulação local e atividade biológica. 

Entre os parâmetros abióticos mais importantes temos a energia e luz solar, 

a temperatura , a salinidade, as correntes e os elementos nutrientes. Todos eles 

exercem uma influencia direta ou indireta em toda a estrutura oceânica (Carton, 

1977; Flores Montes, 2003). Devido a este fato, as relações térmicas e salinas são 

os principais reguladores de toda a vida no ambiente marinho , pelo qual o 

conhecimento das causas e efeitos a eles relacionados são um requisito básico 

para o conhecimento de todos os processos abióticos e bióticos que se desenvolvem 

neste ambiente (Miranda, 1982). 

Estudos sobre a caracterização de zonas costeiras e oceânicas do Atlântico Tropical 

foram realizados por vários pesquisadores (Sishop et ai., 1980; Veldchvis et ai., 1988; 

Laws et ai., 1990; Costa, 1991; Albuquerque, 1997; Metzler et a/., 1997; Soyer et ai., 1999; 

Stramma & Schott, 1999; Marafion et ai., 2000; Advíncula, 2000; Albuquerque, 2001; Flores 

Montes, 2003), procurando identificar os fenômenos que regem a estrutura oceânica. 

Por isto, a importância do estudo interativo dos processos físicos, especificamente a 

influência que exercem na circulação e disponibilidade dos nutrientes numa determinada 

área oceânica, é muito elevada, tendo como objetivo básico definir modelos que permitam 

explicar da maneira mais precisa possível , os níveis de produção orgânica existentes e 

poder identificar as variações espaciais e temporais que ocorrem em determinadas áreas 

oceânicas e chegar a uma compreensão mais correta dos nossos oceanos. 

Pesquisas sobre o potencial dos recursos pesqueiros têm revelado a necessidade 

do acompanhamento de estudos complementares e fundamentais sobre oceanografia 
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abiótica e biótica, para poder caracterizar ecologicamente a região e poder obter uma 

avaliação mais exata das causas das variações destes recursos. 

A alteração da biodiversidade dos ecossistemas costeiros e oceânicos, que contêm a 

maior parte da flora e fauna disponivel no planeta, encontra-se em equilíbrio precário ou mesmo 

desequilibrado, resultado das múltiplas atividades socioeconômicas, o que representa uma 

séria ameaça ao desenvolvimento sustentável. Tal situação levou a comunidade intemacional 

a efetuar esforços e pactuar normas para a conservação e exploração racional das regiões 

costeiras, mares e oceanos, plataformas continentais e grandes fundos marinhos. 

O objetivo básico deste trabalho, através de um estudo em três perfis perpendiculares 

à linha da costa, foi caracterizar a estrutura hidrodinâmica da Região Oceânica do Nordeste 

do Brasil, em diferentes niveis de profundidade, incluindo suas variações sazonais e espaciais . 

• Descrição da Área 

A área que compreende a Zona Econômica Exclusiva da região Nordeste do Brasil 

estende-se de Salvador-BA à foz do Rio Pamaíba, entre 12 e 200 milhas náuticas da linha da 

costa, desde a superfície até uma profundidade de 500 metros; equivalendo a 1.100.000 km2 

de extensão, não incluindo os 350.000 km2 da área entorno do Arquipélago São Pedro e 

São Paulo. 

Devido à extensão da área e às características exclusivas da costa nordestina, a região 

total foi dividida em setores e sub-áreas com maior grau de homogeneidade, sendo esta: 

Sub-área I - Plataforma e Talude Continental da ZEE: 

Setor 1 - da Foz do Rio Parnaíba-PI ao Cabo Calcanhar-RN 

Setor 2 - do Cabo Calcanhar-RN à Barra da Estância-BA 

Sub-área II - Zona Oceânica: 

Setor 1 - de 35° W à foz do Rio Parnaíba-PI 

Setor 2 - a leste de 35° W e ao Norte de 5° S 

Setor 3 - de 5° S a Salvador-BA 

A região do nordeste brasileiro tem como características temperaturas elevadas 

(-28°C) com variações térmicas pouco acentuadas, um regime sazonal de umidade que 

vai desde o clima superúmido até o clima semi-árido (Nimer, 1972). 

Entre o cinturão subtropical de alta pressão e a zona de calmaria equatorial, sopram 

os ventos alísios de sudeste; principal elemento da circulação anticiclônica do Atlântico 

Sul (Duxbury & Duxbury, 1996). 
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Segundo Aragão et ai., (1994) a precipitação em diversas regiões tropicais é 

relacionada com as temperaturas da superfície do mar (TSM) nos oceanos tropicais. 

Desse modo, os dois oceanos mais importantes para a região do NEB são o Atlântico, 

onde ocorre o fenômeno conhecido como Dipolo do Atlântico, e o Pacífico, onde é 

observado o fenômeno conhecido como "EI Nifio"IOscilação do Sul (ENOS) (INFOCLlMA/ 

SECTMA, 1998), provocando períodos de seca ou chuva intensa. 

A plataforma continental nesta região é estreita e pouco profunda, estando o limite 

extemo situado entre os 40 e 80 m de profundidade e largura mínima de 8 km em frente 

a Salvador-BA, não ultrapassando os 35 km. 

O Nordeste não apresenta, de forma geral, recursos hídricos costeiros de grande 

magnitude, como o Amazonas, que provoquem grandes modificações hidrológicas, 

principalmente na plataforma extema, sendo o maior rio nesta região o rio São Francisco, 

entre os estados de Sergipe e Alagoas/Pernambuco. 

O tipo de fundo característico da plataforma continental é aquele constituído 

essencialmente por fragmentos de algas calcárias Rhodophyceae, do grupo das 

Melobesias (Cocallenaceae), presentes sob a forma de pequenos talos ramificados ou 

de blocos de tamanhos variáveis. Os fundos calcários que em alguns compartimentos 

da plataforma vêrn se desenvolvendo desde o Terciário, também sofrem pouca influência 

da circulação oceânica (Kempf, 1970). As formações calcárias constituem um relevo 

irregular com parceis e cabeços pontiagudos que atingem a superfície do mar. Somente 

material fino forma cobertura de areia calcária (de algas ou briozoarios recifais) 

extremamente móvel (Palma, 1984). 

Além deste tipo de fundo, distingue-se ainda na plataforma, o fundo de areia 

quartzosa, o qual esta composto por uma faixa muito reduzida de fraçâo grosseira 

associada freqüentemente com pequenos blocos de algas calcárias, e o fundo de lama 

representado por pequenas manchas isoladas, sob a influência direta dos rios costeiros 

(Kempf et ai., 1970). 

O talude continental , que constitui uma encosta em geral estreita, se inclina na 

borda da plataforma ate as profundidades variáveis de 1.600 a 3.600 m, ou seja, 

relativamente íngreme, comumente em torno de 11 ° de declividade (Palma, loc. cit.). 

Em relação à planície abissal, as áreas são de relevo notavelmente liso, em 

decorrência de depósitos de sedimentos transportados em correntes de fundo. Neste 

local são encontradas as maiores profundidades da área oceânica adjacente ao Brasil: 

5.600-5.700 m (Palma loc. ciL). 
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Outras feições elevadas no relevo da região oceânica adjacente ao Brasil , são os 

montes submarinos que, a partir do talude continental até a cordilheira Mesoatlântica, 

distribuem-se por todas as províncias fisiográficas. 

A camada superior do Atlântico Tropical é ocupada pela Água Tropical Superficial 

(ATS). Esta massa de água apresenta na parte superior, temperaturas de 

aproximadamente 27°C, onde está localizada a camada de mistura do Atlântico Tropical 

e o topo da termoclina. Na base da termoclina a temperatura diminui de 25°C para 15°C 

em poucos metros, e a isoterma de 20°C vem a representar o limite inferior da ATS. 

Nesta camada está localizado a água de salinidade máxima, (densidade (Je = 25,0), 

aproximadamente a 100 m de profundidade, a qual é formada na transição tropical/ 

subtropical por subducção (Tomczak e Godfrey, apud Stramma & Schott, 1999) e avança 

em direção ao equador. 

Advíncula (2000) relata que esta massa esteve limitada pela superfície e a 

profundidade mediana de 201,25 m, com temperaturas maiores que 20°C e salinidades 

acima de 36,0. 

A ACAS ocupa a parte superior oceânica do Atlântico Sul sub-tropical e se direciona 

para o norte sob aATS. AACAS é transportada dentro da CSE em direção á costa brasileira 

quando uma grande porção atinge a costa na latitude 100 S, onde é conduzida para o 

equador com a Corrente Norte do Brasil (CNB), e para o sul na Corrente do Brasil (CB). 

A isopicna (Je = 27,1 a aproximadamente 500 m marca a transição entre a ACAS e AIA. 

Na parte inferior da ACAS circula a Água Intermediara Antártica (AIA) localizada 

aproximadamente a 500 m de profundidade, e segundo Reid apud Stramma & Schott 

(1999) a presença desta massa de água no Atlântico sul é limitada ao sul pelo círculo 

subtropical, aproximadamente a 25°S, dirigindo-se em direção norte, ao oeste de 20 0 W e 

na altura de 20'S, concentrando próximo à costa brasileira a 15' S . 

• Material e Métodos 
Perfis perpendiculares à costa foram realizados em toda a extensão da região 

oceânica nordestina em 04 Comissões durante o Programa REVIZEE, denominadas de 

ZEE-NE-I, ZEE-NE-II , ZEE-NE-III e ZEE-NE-IV, realizadas entre 1995 e 2000, correspondendo 

às estações sazonais de inverno, verão, outono e primavera, respectivamente. 

O meio flutuante utilizado foi o NOc Antares (Figura 1) pertencente à Marinha do 

Brasil, equipado com um sistema de coleta de dados e amostras de água, composto por 

um perfilador de Condutividade, Temperatura, Profundidade - CTO -, modelo SPE 11 plus, 

fabricado pela Sea-Bird Eletronics Inc. , realizando leituras em tempo real. Acoplado a 
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uma rossete com garrafas oceanográficas tipo Ninskin com capacidade para 5 e 10 L, 

que realizava as coletas d'água na profundidade selecionada (Figura 2). 

Figura 1 - Navio oceanográfico "Antares" (foto DHN) Figura 2 - Rossete com 
garrafas Ninskin e CID. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram selecionados três perfis perpendiculares 

à costa representando aproximadamente os limites sul e norte da área estudada, e um 

ponto intermed iário. A localização destes estiveram a 1 0,5°S (perfil 1 ) na proximidade da 

foz do rio São Francisco; 80 S (perfil 2) na proximidade da Cidade do Recife-PE e 50 S 

(perfil 3) na proximidade da Bacia Potiguar-RN, para observar a distribuição vertical dos 

parâmetros abióticos através das diferentes estações (Figura 3). 

ID 
U , 
~ 
~ 

-2 ,---------------------------------------, 

-4 

-6 

-8 

- 10 

- 12 

Fortalez 

rio SlIio Francl co 

.t.. perfil 1 

'" 
'" 

perfil 3 
À À IJ. b. li. À JJ. 

'" 

perlil 2 

'" '" '" '" 

-14 +-----~~"-___,,_----~----~----___,,_--__l 
-42 -40 - 38 - 36 -34 - 32 -30 

Longitude 

Figura 3 - Localização dos perfis estudados. 
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Os níveis de profundidade das coletas foram 100%, 50% e 1 % de penetração da 

luz, calculados através da Tabela de Extinção Percentual da Luz Solar, produzida pela 

DHN do Ministério da Marinha, em função do lançamento do disco de Secchi , no horário 

entre 09:00 e 15:00, adequada para as regiões tropicais; e na profundidade do início (IT) , 

meio (MT) e fim da termoclina (FT), calculadas em tempo real , sendo que em alguns 

pontos foram realizadas coletas em profundidades superiores à do final da termoclina, 

entre 500 e 600 m. 

Foi utilizado um CTD marca Seabird , para medições contínuas de condutividade, 

temperatura e densidade, com leituras em tempo real e utilizando-se o programa 

computacional SEASOFT versão 4.217, para acompanhamento do perfil termohalino. 

O teor de oxigênio dissolvido foi determinado no navio através do método de Winkler, 

modificado por Strickland & Parsons (1972) com auxilio de uma bureta digital marca 

Hirschmann EM. A taxa de saturação foi calculada através da correlação da temperatura 

e salinidade, conforme as tabelas da International Oceanographic Tables (UNESCO, 1973). 

O pH foi determinado a bordo do navio, através de um pH-metro digital HANNA 

8417, com precisão de ± 0,01, após calibração com padrões de pH de 4,0 e 7,0. 

Para análise dos nutrientes inorgânicos dissolvidos: nitrogênio amoniacal-N , 

doravante denominado de amônia-N (NHã+ NH;.N), nitrito-N (NO,.N), nitrato-N (NOã.N), 

fosfato-P (PO; .P) , silicato-Si (SiO,.Si), foram coletadas amostras de água em garrafas 

plásticas com capacidade de 300 ml, congeladas imediatamente, para posterior transporte 

ao laboratório de química do Departamento de Oceanografia da UFPE. As técnicas 

colori métricas utilizadas para análises destes nutrientes, foram aquelas descritas por 

Strickland & Parsons (1972) e Grasshoff et ai. , (1983). 

Durante o inverno, devido a motivos técnicos, foram coletadas amostras apenas 

na camada fótica . 

• Resultados e Discussão 
Camada Fótica 

Esta camada ocupou em média os 70 m superiores da coluna d'água, com águas 

saturadas por oxigênio dissolvido, e durante o período de inverno apresentou os menores 

valores de temperatura, menores valores medianos de pH e maiores de fosfato-P e 

silicato-Si (Tabela 1). 

No periodo de verão, a água da plataforma, em relação à oceânica, esteve 

mais quente, apresentando uma estabilidade térmica em toda a área estudada; 

com menor salinidade, maior teor de oxigênio dissolvido, menor pH e maior teor de 

nutrientes dissolvidos. 
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No outono, as águas da região oceânica apresentaram maior temperatura e teor 

mais elevado de nitrato-N, enquanto que, aquelas localizadas na área do talude, estavam 

mais salinas , mais oxigenadas, com pH mais elevado e maior teor de silicato-Si. Foi 

observado, neste período, menor profundidade do início da termoclina. 

Durante a primavera, a água que cobre a plataforma continental esteve mais quente, 

com maior pH e teor de nitrato-N; a do talude, menos quente, mais salina e mais oxigenada; 

enquanto que as oceânicas apresentaram maiores concentrações de fosfato-P e silicato-Si. 

Foi registrada também, em alguns pontos da área oceânica , uma diminuição da 

profundidade do início da termoclina (Figuras 4, 5 e 7). 
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Figura 4 - Variação sazonal da temperatura na área oceânica do perfil 2. 
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Figura 5 - Variação sazonal da salinidade na área oceânica do perfil 2. 

Para esta camada foram analisados dois níveis de coleta, sendo estes: 

Superfície: 

Neste nível a distribuição horizontal dos parâmetros hidrológicos apresentou os 

seguintes resultados: 

A temperatura foi elevada em toda a área do estudo, com valor mínimo de 26,04°C, 

registrado durante o inverno, no perfil 1. O máximo de 29,37°C foi registrado no outono, 

no perfil 2, ambos na área da plataforma. O valor médio foi de 27,55°C. A salinidade variou 
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entre 34,42 ups no perfil 3, durante a primavera, e 37,27 ups, no perfil 2, durante o outono, 

ambos na área oceânica, com va lor médio de 36,32 ups, 

O oxigênio dissolvido se manteve na faixa de 4,32 ml.L-' , durante o outono, no perfil 

1, ao máximo de 5,59 ml.L-' , durante o verâo, no perfi l 2, com valor médio de 4 ,80 ml.L-' , 

correspondendo a percentuais de saturação de 98,82% a 126,19%, com média de 95,82%, 

O pH esteve sempre alcalino, com variação entre 7,75, registrado na área de plataforma 

do perfil 1 , no inverno, e 8,93, no período de verão, no perfil 2, 
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Figura 6 - Variação sazonal da temperatura na área oceânica do perfil 2, 

Quantos aos nutrientes dissolvidos, nesta camada foram registradas as menores 

concentrações, sendo estes, em flmoI.L" : valor mínimo não detectado (ND) e o máximo 

de 0,32 flmol.L-' , no perfi l 1 , com valor médio de 0,06 flmol.L-', para amônia-N, Para o 

nitrito-N, o valor mínimo foi ND e máximo de 0,11 flmoI.L" , no perfil 3, média de 0,02 flmol.L- ', 

Os valores máximos destes nutrientes foram registrados no período de outono, 

As concentrações do nitrato-N oscilaram entre 0,03 flmol ,L" registrado na área 

oceânica durante o outono; à 1,77 flmoI.L", na área da plataforma durante o inverno, 

ambos no perfil 1, com média de 0,46 flmoI.L" , Já as de fosfato-P variaram entre va lor 

não detectado ND à 0,17 flmoI.L" , durante o outono, no perfil 2, com valor médio de 0,07 

flmol.L-" e para o silicato-Si , este apresentou concentrações que variaram entre 0,63 

flmol.L" registrado na área oceânica durante o outono, à 26,14 flmol.L- ' , registrado na 

área de plataforma, no inverno, ambos no perfil 1, com média de 5,65 flmoI.L", 

Profundidade 1 % de extinção da luz: 

A localização desta profundidade variou em função do período e local , estando 

situada próxima ao nível do início da termoclina, representando o final da camada fótica e/ 

ou de mistura, onde os valores de temperatura e salinidade estiveram próximos aos da 
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superficie, porém foi registrado um aumento nos valores de oxigênio dissolvido, que variou 

entre 4,19 ml.L-' , durante o verão, e 5,41 ml.L-' na primavera, ambos no perfil 2, com valor 

médio de 4,72 ml.L-' , e percentual de saturação entre 93,69% e 118.26%, com valor 

médio de 93,53%. O valores de pH variaram entre 7,87 no inverno, e 8,91, no verão, nos 

perfis 1 e 2 respectivamente, com média de 8,38. 

Nas concentrações dos nutrientes, em Ilmol.L-', as variações observadas estiveram 

entre valores não detectados (NO) e 0,36, durante o outono, no perfil 2, média de 0,05, 

para amônia-N; NO e 0,21, no perfil2durante a primavera, média de 0,02, para o nitrito-N; 

0,09 no perfil 1 durante o inverno, e 2,31 mo perfil 3, durante o outono, média de 0,82 para 

o nitrato-N; NO e 0,80 registrado na área da plataforma do perfil 1, durante o inverno, 

média de 0,12, para o fosfato-P; e 0,89 durante a primavera no perfil 1 , e 19,53 durante o 

verão, no perfil 2, média de 10,17, para o silicato-8i. 

Camada Mótica 

A faixa da camada afótica aqui estudada correspondeu às águas da província 

oceânica localizadas numa profundidade aproximada de 70 m até 500 m; cujos 

parâmetros abióticos apresentaram valores medianos que indicaram águas mais frias, 

com menores salinidades, menos oxigenadas (exceto as que cobrem o talude), menor 

pH e maior concentração de nutrientes dissolvidos, os quais apresentaram também, 

uma ampla variação espacial dos valores, o que seria uma conseqüência 

principalmente das condições fisicas (ex.: termoclina), químicas (ex: mineralização) 

e biológicas (ex: fotossíntese). 

A temperatura apresentou no início da termoclina valores próximos ao da camada 

superficial, enquanto que na profundidade do final da termoclina, valores menores durante 

a primavera e maiores no verão, padrão de variação também apresentado pela salinidade. 

Na distribuição do oxigênio dissolvido, foram registradas as menores concentrações, 

principalmente durante o outono, e nas latitudes inferiores aos 10°8. 

Quanto aos nutrientes dissolvidos, as concentrações do nitrato-N foram muito 

elevadas, aumentando em direção contrária à linha da costa e entre as latitudes 10°8 e 

5°8, principalmente no verão e primavera. O fosfato-P apresentou variação e distribuição 

bastante aproximada a do nitrato-N, com valores mais elevados no outono e primavera 

(Tabela 1). 

As concentrações de silicato-8i foram mais elevadas no verão, e de uma forma 

geral, nas áreas mais próximas à costa, entre as latitudes de 10°8 e 14°8. 
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Figura 7 - Variação vertical e sazonal da temperatura num perfil vertical a 10' S 

Meio da termoclina : 

Nesta profundidade, a temperatura, oxigênio dissolvido e pH, apresentaram uma 

diminuição dos seus valores, ao contrário dos valores de salinidade e nutrientes, como 

se mostra a seguir: 

A temperatura variou de 8,97°C durante a primavera, a 24,27°C durante o verão, 

com valor médio de 16,69°C. Os valores de salinidade variaram de 34,76 ups na primavera, 

a 36,98 ups durante o outono, com média de 35,78 ups. 

Quanto ao oxigênio dissolvido, as concentrações variaram de 2,57 ml.l-1 durante 

o outono; a 5,20 ml.l-' registrado na primavera, ambos no perfil 2, com valor médio de 

4,11 miL', equivalendo a 40,97% a 105,58% de saturação, respectivamente, média de 66,13%. 

Já o pH variou de 7,84 no inverno, a 8,87 no verão, ambos no perfil 1 , com média de 8,24. 

Os sais nutrientes, nesta camada, oscilaram para amônia-N de NO nos diferentes 

períodos, à 0,27 Ilmol.l-' no perfil 2, durante o outono, média de 0,04 Ilmol.l-'; NO a 

0,271lmo1L' na primavera, no perfil 3, média de 0,041lmo1L' para o nitrito-N; de 0,441lmo1L' 

durante o verão, no perfil 1 ,a 22,07Ilmol.l-' no outono, com média de 7,88 ~lmol.L-' para 

o nitrato-No As concentrações do fosfato-P variaram entre 0,11 Ilmol.l-' no perfil 1 , durante 
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primavera, à 1,80 I-lmo1.L-1 no perfil 2, no outono, média de 0,59 I-lmol.L-' ; e as de silicato-Si 

de 2,65 I-lmol.L-' no outono à 37,95 I-lmol.L-' , no inverno, média de 13,11 I-lmol.L-' para o 

silicato-SL 

Fim da termoclina: 

Neste nível de profundidade, o qual também variou com o período e local, os valores 

de temperatura registrados foram baixos, oscilando entre 6,1 O°C no perfil 2, durante a 

primavera , e 20,25°C, no outono e na área próxima ao talude do perfil 1 , média de 10,73°C. 

A salinidade apresentou valores entre 34,19 ups registrado 36,42 ups no perfil 3, durante 

o outono, média de 34,92 ups. 

O oxigênio dissolvido e pH , também apresentaram uma diminuição dos seus 

valores, os quais variaram entre 2,09 ml.L-' no perfil 3, durante o outono, e 5,06 ml.L-' no 

perfil 1 , na primavera e próximo ao talude, com média de 3,26 ml.L-' de oxigênio dissolvido 

(percentual de saturação variando entre 32,17% a 88,24%, respectivamente, média de 

46,17%) e para o pH de 7,73 a 8,48, durante o outono e primavera, nos perfis 3 e 1, 

respectivamente, com valor médio de 8,04 . 

As concentrações dos nutrientes foram mais elevadas, mostrando um aumento 

em relação à profundidade e à distância da costa. As concentrações variaram para 

amônia-N entre NO e 0,27 I-lmol.L-' , no perfil 2, no outono, média de 0,05 I-lmol.L-' ; para o 

nitrito-N entre ND e 0,19 I-lmo1.L-1 no perfil 2, na primavera, média de 0,03 I-lmol.L-' . 

O nitrato-N apresentou uma variação mais acentuada, com um mínimo de 1,74 I-lmol.L-' , 

no verão, na área do talude do perfil 1; e máximo durante o outono de 26,78 I-lmol.L-' , 

também no perfil 1 , com média de 14,65 I-lmol.L-' . 

O fosfato-P também apresentou uma variação acentuada com valores entre 0,22 I-lmo1.L-1 

registrado no verão, no perfil 1; e 1,68 I-lmol.L-' no perfil 3, na primavera, com média de 

1,13 I-lmol.L-' ; já o silicato-Si variou entre 6,89 I-lmol.L-' , no outono; e 40,48 I-lmol.L-' na 

primavera, ambos no perfil 1, com valor médio de 18,48 I-lmoI.L-1. 
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Tabela 1 - Valores mínimos, máximos e médias das concentrações dos principais nutrientes dissolvidos. 
(NO: concentrações não detectadas) 

Camada fótlca Camada afótica 

Amônia-N I Nitflto-N I Nitrato-N I Fosfato-P I Sllicato-Si Amõma-N I Nitnto-N I Nitrato-N I Fosfato-P I Siticato-SI 

mnol L-1 

!"'nlmo NO« 0,01) 0,09 NO «0,02) 1,90 - - - -
;"áxlmo - 0,10 1,77 0.52 26,14 - - - - -
m'dla - 002 056 014 1006 - - - - -

Verlo 
,.,'nlmo NO «0,01) NO « 0,01) 0,13 < 0,02 -1,40 ;NO « 0,01) 

,'lio \ 0,20 <0,02 4,20 nn1\ 
fn'ximo 0,06 NO« 0,01) 1,39 0,29 36,60 0,49 0,51 29,95 2,12 51,77 

rmédla 0.03 rNO « 0.01i 0.45 0.05 11.92 003 0,02 3.94 0.34 20,4l!. 

uton 

m/nlmo NO « 0,01) NO «0,01) 0,03 <0,02 0,22 NO« 0,01) NO «0,01) 0,18 NO « 0,02) 2,85 

máximo 0,37 0,25 3,17 1,07 20,73 0,42 0,27 34,62 2,40 47,71 

mlldia 0,03 ~O« 0,01) 0,61 0,12 6,17 0,03 0,01 12,55 1,09 12,43 

' Prim .. ó 
m/nlmo NO « 0,01) /'10 «0,01) ND«O,03} < 0,02 0.36 ~0«0,01) NO « 0,01 0,28 ~0«0,02 0,33 

in'xlmo 0.29 0,30 2,40 0,38 23,67 0,36 0.32 37,92 2,35 51,31 

ínédla NO« 0,01 ) 0,02 043 0.04 541 NO « o 01) 004 682 063 12 68 

De uma forma geral , as concentrações dos nutrientes apresentaram um gradiente 

vertical marcado; os valores mais baixos foram detectados na camada fótica , onde 

rapidamente foram utilizados pelos produtores primários . 

A produção nova depende da entrada de nutrientes na camada fótica a partir de 

camadas profundas via difusão turbulenta e/ou advecção, sendo a chegada de nutrientes à 

camada fótica , um fator condicionante da produção nova (Flores Montes, 2003). A interseção 

da nutriclina com o limite inferior da zona fótica, implica no aumento de processos como a 

assimilação, regeneração e transporte físico. (Ward et ai., 1989). 

Foi também observada uma forte estratificação entre as camadas d'água com 

diferentes densidades, com uma c/ara separação entre a Água Tropical Superficial e 

Água Central do Atlântico Sul, aproximadamente a 200 m, que impede a troca de nutrientes 

das camadas profundas mais ricas para as superficiais mais pobres, sendo observado 

no outono e em menor escala na primavera, uma alteração nesta estrutura, quando da 

diminuição da espessura da camada de mistura, trazendo para a base da camada fótica , 

águas mais profundas e com maior teor de nutrientes. 

Quanto aos perfis estudados, o perfil 1 apresentou maior estratificação entre as 

massas d'água, em conseqüência de uma termoc/ina mais profunda. O início da nutric/ina 

esteve localizada a menor profundidade durante o outono, nos três perfis, aumentando 

as concentrações dos nutrientes dissolvidos na camada fótica. 

Em regiões oceânicas de baixas latitudes, a variação da temperatura não é muito 

acentuada, o que provoca pequenas alterações nos ritmos biológicos dos seres vivos. 
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Esta característica tem também como conseqüência à presença de uma termoclina 

permanente e profunda, que forma uma barreira ecológica reduzindo a renovação de 

nutrientes entre as camadas profundas e superficiais, limitando a produção primária, o 

que é uma das causas da baixa produtividade das regiões tropicais. 

Medeiros et ai., (1999) observaram em seu estudo em áreas costeiras e marinhas 

do litoral nordeste, que as isotermas superficiais apresentavam uma tendência de 

acompanhamento da linha da costa, com um gradiente positivo na direção oposta, 

enquanto que na camada intermediária, predominaram águas frias, e isotermas 

perpendiculares à costa, ao contrário da camada superficial. Também registraram uma 

termoclina permanente, sendo mais rasa e acentuada na secção norte, com profundidade 

média de 80 m, enquanto que nas secções central e sul, esteve mais profunda (média 

de 120 m) e variação mais suavizada. A homogeneidade térmica, como a descrição e 

variação da termoclina descrita por estes pesquisadores, foi a mesma registrada durante 

as quatro comissões do REVIZEE NE. 

A amplitude térmica aqui registrada oscilou na camada superficial entre os va lores 

de 2,11 °C até 4,75°C, com uma variação sazonal bastante definida, com menores valores 

no invemo e maiores no verão, períodos que equivalem ao período chuvoso e de estiagem, 

respectivamente, no Nordeste do Brasil. 

Na camada termoclinal, a variação da temperatura é sempre muito acentuada 

oscilando entre 25°C e 1Q°C, numa faixa aproximada entre 100-300 m, iniciando-se na 

Água Tropical Superficial (ATS) e alcançando a Água Central do Atlântico Sul (ACAS). 

Segundo Mascarenhas (1984), as variações temporais e espaciais da profundidade 

da camada de mistura, estão principalmente associadas às trocas de energia com a 

atmosfera através da superfície do mar. A resposta da camada de mistura à atmosfera 

acontece principalmente em 3 escalas de tempo: 

1° Escala de tempo diurna. 

2° Escala de resposta durante tempestades e furacões. 

3° Escala de tempo sazonal. 

A salinidade nos oceanos oscila, em geral, entre 33 e 37, dependendo de diversos 

fatores de natureza meteorológica, topográfica e de aportes fluviais (Lozano, Cabo, 1978). 

No presente estudo, os valores de sal in idade estiveram dentro desta faixa de 

variação, seguindo o modelo de distribuição de uma região tropical. Foi também observada 

uma profundidade de salinidade máxima próxima ao início da termoclina, a partir de onde 

decresce lentamente até valores mínimos próximos a 34. 
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Medeiros et ai., loc. cito registraram valores de 36,2 ups a 37,8 ups, na camada superior 

de 200 m, encontrando também a profundidade de sal in idade máxima acima da termoclina. 

Nas camadas mais profundas, os va lores de salinidade foram menores que na 

camada superior indicando que nesta última, existem fortes processos de evaporação, 

enquanto que as outras são influenciadas pelo transporte de massas de águas através 

da Corrente Sul Equatorial (CSE). 

Segundo Ri ley & Chester (1971) e, Tomzack & Godfrey apud Stramma & Scoth (1999), 

a água de salinidade máxima, (densidade 0 0 = 25,0), encontrada a 100 m de profundidade, 

é formada pelo afundamento de água superficial na transição tropical/subtropical, local de 

elevadas taxas de evaporação. Ainda, devido à existência de um gradiente da variação de 

salinidade que coincide com a termoclina, é formada uma barreira de densidade (picnoclina) 

que também impede a troca de nutrientes entre estas massas de água. 

Segundo Stramma e Schott, loc. cil., a camada superficial do Atlântico tropical é ocupada 

pela Água Tropical Superficial (ATS), com temperaturas de aproximadamente 27°C, formando 

ainda, a camada de mistura do Atlântico Tropical. Na parte inferior da termoclina, a temperatura 

diminui de 25°C para 15°C em poucos metros, e a isoterma de 20°C vem a representar o 

limite inferior da ATS. Signorini (1978) descreveu as águas do Atlântico Sul do Brasil, que tem 

como características básicas, baixas concentrações de nutrientes, assim como de biomassa 

e produtividade, o que é uma conseqüência da massa de água superficial quente e salina. 

A transparência na região estudada é elevada, como na maior parte das áreas 

oceânicas, devido aos poucos aportes de material em suspensão, pela falta de grandes 

aportes fluviais, e por ser uma região oligotrófica, com densidades planctõnicas bastante 

baixas, que não impediram a penetração dos raios solares. 

Os resultados obtidos da profundidade de desaparecimento do disco de Secchi, 

não apresentaram uma variação espacial e temporal definida, porém nos indicam que a 

camada fótica nesta região é bastante profunda, chegando, em alguns casos, a 90 m, o 

que está de acordo com outras áreas oceânicas tropicais oligotróficas. 

O oxigênio dissolvido é condicionado espacial e temporalmente, por mudanças 

das atividades biológicas na coluna de água, como também pelas condições químicas 

e físicas existentes. Boyer et ai., (1999) relatam que o oxigênio tem sido utilizado como 

um parâmetro físico semiconservativo como traçador de massas de água; é também 

um produto da fotossíntese, e um requisito básico dos processos respiratórios ; sua 

distribuição está sendo também utilizada para medir atividades biológicas (Wi lliams & 

Pardue, 1981) e também, como uma ferramenta auxi liar para descrever a penetração 

do gás carbõnico em águas mais profundas (Keel ing & Shertz, 1992); e por ser um 
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agente oxidante, está sendo correlacionado com perfis verticais de carbono orgânico 

dissolvido (Ogura, 1970). 

O fluxo do oxigênio através da interface ar-água é um fator físico importante que 

governa sua concentração nos oceanos. Este fluxo é principalmente controlado pelo 

nível de saturação e da solubilidade do oxigênio na camada superficial , podendo também 

ser adicionado pela entrada de bolhas de ar provocadas pela quebra das ondas de 

superfície, independentemente do nível existente (Soyer et ai., loc. cit.). 

Foi observado durante todos os períodos estudados , que as concentrações 

medianas de oxigênio dissolvido na camada fótica, apresentaram pequena variação, tanto 

espacial como temporal, indicando pouca demanda e grande influência dos processos 

físicos advectivos e difusivos, mantendo as águas sempre saturadas ou próximas ao 

nível de saturação. 

Na distribuição vertical , foi registrada uma profundidade de concentração máxima, 

situada na base da camada fótica, em conseqüência de uma maior atividade 

fotossintética, como indicado pelo registro da concentração máxima de clorofila-8 (Flores 

Montes, 2003); a partir deste ponto, com aumento da profundidade, foi registrada uma 

diminuição nas concentrações , encontrando-se águas deficitárias em oxigênio em 

profundidade superior à do final da termoclina até a profundidade estudada, atingindo 

percentuais de saturação próximos a 30%. Este déficit não foi observado na coluna 

d'água que cobre o talude continental. 

De acordo com Riley e Chester (1971), a distribuição vertical do oxigênio dissolvido 

é similar na maior parte dos oceanos com a seguinte configuração: a) a camada superficial 

bem misturada pelo vento, registra um teor de oxigênio dissolvido uniforme em equilíbrio 

com a atmosfera e se estende até a termoclina, produzindo uma coluna d'água estável. 

Uma camada subsuperficial de concentração máxima pode coincidir com uma de máxima 

produtividade; b) abaixo desta, o conteúdo do oxigênio decresce com o aumento da 

profundidade, como resultado da oxidação orgânica e ausência de produtores primários, 

até a profundidade de estabilização. 

A camada superficial dos oceanos, em contato com o ar, apresenta um pH que oscila 

entre entre 8,10 e 8,84, dependendo da temperatura, salinidade e pressão parcial do 00 e 

dióxido de carbono na atmosfera. Em camadas mais profundas onde a troca de gases 

com a atmosfera não acontece, o pH varia de acordo com o conteúdo de CO, dissolvido na 

água, que é modificado através da atividade biológica (Riley & Chester, loc.cit.). 

Na área estudada, os valores de pH mantiveram-se sempre alcalinos e seguiram o 

modelo de variação oceânico, com um perfeito efeito tampão, principalmente na camada 
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superficial. Na base da coluna d'água analisada, o pH apresentou os menores valores, 

o que, segundo Riley e Chester loc. cit., que descreveram todo o sistema ácido-básico 

nos oceanos, seria uma conseqüência do decréscimo da temperatura e o aumento da 

pressão hidrostática; da redução da formação de carbonatos e bicarbonatos 

(principalmente de cálcio) com o aumento da profundidade e aumento da concentração 

de CO
2 

dissolvido na água. 

A distribuição dos nutrientes dissolvidos na região oceânica estudada apresentou 

dois padrões definidos, um superficial, com variações muito pequenas, e outro vertical 

com um gradiente positivo em direção á profundidade, a partir da base da camada fótica, 

formando a nutriclina , com uma relação inversa à termoclina . 

A camada fótica apresentou concentrações características de áreas oligotróficas, 

próximas ao nível mínimo de detecção, principalmente no que se refere às concentrações 

de amônia-N e nitrito-N, que são os primeiros produtos da mineralização da matéria 

orgânica, e são rapidamente oxidadas para a forma mais estável, o nitrato-No As 

concentrações máximas para amônia-N foram de 0,37 f.lmol.l"' durante no outono, apesar 

de na primavera ter sido registrado o valor máximo de 0,57 f.lmol.l"'; indicando níveis de 

matéria orgânica muito baixos e/ou processos muito rápidos de regeneração de nutrientes. 

O silicato-Si foi o nutriente que apresentou nesta camada a maior variação entre 

seus valores. Por não entrar no ciclo da matéria orgânica, o silicato-Si é um componente 

importante na composição das carapaças de diatomáceas e exoesqueletos de outros seres, 

alternando períodos de maior ou menor consumo, de acordo com crescimento populacional. 

Existe no período chuvoso na região nordestina, um aumento dos aportes 

continentais para área costeira, aportes que não foram observados na região oceânica, 

provavelmente devido ao pequeno fluxo continental e posicionamento das correntes 

oceânicas, dependendo o aporte de nutrientes, de outros fenômenos fisicos, como fluxos 

horizontais e verticais através das diferentes massas de água. 

Em geral as águas da camada fótica apresentaram sempre temperatura, salinidade, 

saturação de oxigênio dissolvido e pH mais elevados, sendo que durante a primavera 

estes parâmetros foram maiores, enquanto que no inverno os valores de temperatura 

estiveram menores. 

Na camada afótica a variação da temperatura foi muito maior, quando em alguns 

pontos, durante o verão e a primavera, foram registradas temperaturas mais altas com 

baixos teores de nutrientes, o que é uma conseqüência de afundamentos esporádicos 

da camada de mistura (Martin e Richards, 2001) e uma termoclina mais profunda, como 

observado na área situada em latitudes superiores a 100 S, e também registrado por 
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Medeiros et. ai., (1999) e Advincula (2000). Na maior parte das estações, as águas 

apresentaram-se com águas frias , menos salinas, menos oxigenadas e teores elevados 

de nitrato-N, fosfato-P e silicato-Si, principalmente durante o período de outono. 

A demanda biológica por nutrientes dissolvidos na camada afótica é praticamente 

inexistente, permitindo um aumento nas concentrações, principalmente das formas 

mais estáveis, que são o nitrato-N, fosfato-P e silicato-Si, com valores médios de 

12,55 I-lmol.L"', 1 ,09I-lmol.L·' e 20 ,46 I-lmoI.L-1, respectivamente. As concentrações de 

amônia-N e nitrito-N continuaram muito baixas, principalmente pela transformação a 

formas mais oxidadas. A grande variação espacial seria conseqüência da variação 

temporal da profundidade da nutriclina e da picnoclina, sendo em alguns momentos 

registrada uma penetração da termoclina na camada superficial e/ou afundamento 

da camada de mistura. 

Costa (1991) e Medeiros et ai., loc. cit. , relataram que o padrão de distribuição 

vertical na região oceânica nordestina para as concentrações de nutrientes dissolvidos, 

é semelhante ao de outras áreas oligotróficas, baixos na camada superficial e aumentando 

com a profundidade devido à degradação da matéria orgânica. 

Nos perfis oceânicos estudados, principalmente na camada superficial, onde não 

existem ressurgências , a circulação vertical é mínima devido a uma termoclina 

permanente, o que provoca um déficit de nutrientes nesta camada, tomando-os fatores 

limitantes para a produtividade primária. 

Quanto à variação sazonal dentro da camada afótica, é observado que durante o 

verão as concentrações de nitrato-N e fosfato-P são mais baixas, enquanto que as de 

silicato-Si são pouco mais elevadas; durante o outono acontece o inverso, maiores teores 

de nitrato-N e fosfato-P, existindo uma boa correlação entre as concentrações destes 

nutrientes (Figuras 8 e 9). 

A distribuição dos nutrientes é determinada pela circulação oceânica (Pelegrini 

& Csanady, 1991), por processos biológicos de absorção e remineralização, pela 

precipitação de detritos orgânicos através da coluna de água com conseqüente 

regeneração dos nutrientes e enfim pela migração vertical do zooplâncton (Postma, 

1971; Chester, 1993). 
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Costa (1991) reportou concentração mínima de nitrato-N de 1,22 ).LmoI.L-1 na 

superfície, durante a Operação Nordeste 111 , em 1986 (período de inverno) . Medeiros et 

a/.(1999) registraram valores mínimos de 10 a 20 vezes menores que os anteriormente 

citados, chamando a atenção para esta discrepância, o que deveria ser investigado, já 

que poderia estar acontecendo um evento ocasional, uma variação temporária ou algum 

problema metodológico . Durante todas as comissões , as concentrações mínimas 

registradas estão próximas com aquelas determinadas por Medeiros et aI. , loc. cit., o 

que indica que a diferença com os valores relatados por Costa loc. cit ,. devem ser 

conseqüência de diferenças metodológicas. 
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Marafion et ai. (2000) registra ram na camada superficia l, concentrações de nitrato-N 

e nitrito-N abaixo do nível de detecção do método empregado « 0,05 Ilmol. L-1), o que 

estaria de acordo com os resu ltados de outros pesquisadores como Frazel & Berberuan, 

Hood apud Marafion et ai loe. eit. No presente trabalho foi reg istrado que a camada fática 

apresentou valores inferiores a 0,5 I-1mol. L-1 nos primeiros 50 m e menor que 1 I-1mol. L-1 até 

o final da camada fática, exceto no período do outono, quando chegou quase a duplicar 

estas concentrações. 

Schindler apud Graneli et ai (1988), afirmou que na opinião convencional dos 

pesquisadores, no oceano, os compostos nitrogenados são os nutrientes limitantes para o 

desenvolvimento do fitoplâncton. Keller (1989) explicou este fato afirmando que mesmo o 

fosfato apresentando um ciclo sazonal similar aos compostos de nitrogênio, provavelmente 

nunca será limitante nos oceanos devido à sua rápida reciclagem dentro de um sistema. 

No Atlântico subtropical e tropica l é observado uma profundidade bem definida de 

concentração máxima de nitrato-N, exatamente abaixo da camada do mínimo do oxigênio 

dissolvido, aproximadamente entre 400-800 m, com va lores pouco acima das 32 I-1mo1. L-1 

(Grasshoff et ai., 1983), o que também fo i reg istrado neste trabalho. 
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o fósforo é um elemento-traço abundante e um dos nutrientes mais importantes 

no ciclo orgânico. A concentração média na água do mar tem sido estimada em 

aproximadamente 2 ~mol.L-' , porém nas camadas superficiais, na zona fótica, os níveis 

são geralmente muito baixos, exceto em áreas de ressurgência ou em áreas costeiras 

onde os rios transportam excessos de fertil izantes da atividade agrícola ou da lixiviação 

das rochas. Nesta camada, o fósforo é absorvido pelo fitoplâncton e ingressa na cadeia 

alimentar do mar. Com a morte e degradação dos diversos organismos, ele volta para a 

coluna d'água (Koroleff, 1983). 

As concentrações de fosfato-P registradas, oscilaram entre valores na camada 

superficial abaixo do limite de detecção e aqueles da camada mais profunda de 2,35 ~mol.L-' , 

não sendo um fator limitante no ambiente marinho em nossa área de estudo. 

Costa (1991) relata que é o fósforo o nutriente limitante na região oceânica, porém 

esta conclusão é decorrente dos valores elevados de nitrato-N, aumentando a relação N:P. 

O silicato-Si foi o nutriente que apresentou as maiores concentrações em todas as 

profundidades de coleta. Biologicamente o silicato-Si, em comparação com os demais 

nutrientes, não se enquadra entre os mais utilizados, apenas por alguns organismos, 

entre eles as diatomáceas, como também é menos rápida sua degradação. Na área 

estudada, o silicato-Si não mostrou evidências de ressurgências, porém apresentou 

gradiente elevado em áreas costeiras com grande influência continental. 

A concentração média de silicato-Si dissolvido na água do mar é na ordem de 

35 ~mol.L-', porém ela varia de traços , na camada superficial, à aproximadamente 

150 ~mol.L-', em águas profundas do Oceano Pacífico. Sendo também que, a água do 

mar é extremamente insaturada com silicato-Si (Koroleff, loc. cit.). 

Em áreas mais ricas, o movimento advectivo, além de aportar nutrientes desde a 

camada mais profunda até a superfície, possibilita acumulação dos organismos nesta 

camada, diminuindo a sedimentação fitoplanctônica. Isto proporciona condições favoráveis 

para o desenvolvimento da população zooplanctônica, um aumento de alimento para os 

níveis superiores da cadeia alimentar, com características físicas e químicas apropriadas 

para a reprodução desenvolvimento larval ; e tempo de residência suficiente para manter 

o crescimento de uma população. Outro fator ecológico dos afloramentos é facilitar uma 

maior reciclagem da matéria orgânica, com aumento da remineralização in situo (HAYS 

et ai., apud Maraiíon et ai., 2000) 

As províncias nerítica e oceânica objetos deste estudo, que estão localizadas na 

área da ZEE do Nordeste do Brasil , apresentaram características típicas de regiões 

tropicais oligotróficas, com temperaturas elevadas e pequeno gradiente térmico, 
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sal in idades elevadas, sem a presença de grandes aportes de nutrientes dissolvidos, 

ocasionais ou temporais , que dão sustentação à base da cadeia alimentar, 

conseqüentemente com baixos níveis de biomassa primária . 

• Conclusões 

1. Na região oceãnica, principalmente na camada superficial, onde não existem ressurgências, 

a circulação vertical é mínima devido a uma termoclina permanente, provocando um déficit 

de nutrientes, tornando-os fatores limitantes para a produtividade primária. 

2. A distribuição dos nutrientes dissolvidos na região oceânica estudada apresentou 

dois padrões definidos, um superficial , com variações muito pequenas, e outro vertical 

com um gradiente positivo em direção à profundidade, a partir da base da camada 

fótica, formando a nutriclina, com uma relação inversa a termoclina . 

3. Quanto à variação sazonal dentro da camada afótica, foi observado que durante o 

verão as concentrações de nitrato-N e fosfato-P foram mais baixas, enquanto que as 

de silicato-Si são pouco mais elevadas; durante o outono acontece o inverso, maiores 

teores de nitrato-N e fosfato-P, mostrando uma boa correlação entre as concentrações 

destes nutrientes. 

4. A camada fótica apresentou concentrações características de áreas oligotróficas, 

próximas ao nível mínimo de detecção, principalmente no que se refere às 

concentrações de amônia-N e nitrito-N, que são os primeiros produtos da mineralização 

da matéria orgânica, e são rapidamente oxidadas para as formas mais estáveis. 

5. O perfil 1 a 100 S apresentou maior estratificação entre as massas d'água, em 

conseqüência de uma termoclina mais profunda. O início da nutriclina esteve rnenos 

profunda no outono, nos três perfis, aumentando as concentrações dos nutrientes 

na camada fótica . 
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• Introdução 
Estima-se que o Brasi l possui cerca de 4,2 milhões de km 2 de Plataforma Continental 

Jurídica (PCJ). Até o momento esta região é pouco conhecida, apesar dos levantamentos 

já efetuados, cuja carência tem dificultado o estabelecimento de políticas e estratégias 

governamentais relativas a utilização de recursos minerais nesta região. 

Como parte das atividades desenvolvidas no âmbito da Comissão Interministerial para 

os Recursos do Mar (CIRM), inclui-se a Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma 

Continental Brasileira (REMPLAC) em cumprimento às Diretrizes e Linhas de Ação 

estabelecidas no IVo e VO Plano Setorial para os Recursos do Mar (1994-1998 e 1999-2003). 

O Brasil vem desenvolvendo, há cerca de 10 anos, o Plano de Levantamento da Plataforrna 

Continental Brasileira (LEPLAC), que é um programa do Governo Brasileiro instituído pelo Decreto 

n. 095.787 (07/03/88), posteriormente atualizado pelo Decreto n. 098.145 (15/09/89), cujo propósito 

é estabelecer o limite externo da Plataforma Continental Jurídica Brasileira (PCJB). 

De acordo com os Artigos 76 e 77 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar (CNUDM) , o LEPLAC permitirá que o Brasil incorpore uma extensa área além das 

200 milhas marítimas, a partir das linhas de base. Sobre sua Plataforma Continental Jurídica, 

assim del imitada, o País exercerá direitos de soberania para efeitos de exploração e 

aproveitamento dos recursos naturais presentes no leito do mar e no seu subsolo. 

Deste modo, a Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental deverá 

dar continuidade aos esforços sistemáticos anteriores desenvolvidos pelo Programa de 

Reconhecimento Global da Margem Continental Brasileira (REMAC), pelas operações 

Geomar desenvolvidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do 

Brasil e de diversas outras iniciativas por parte do Programa de Geologia e Geofisica 
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Marinha (PGGM) conduzido pela comunidade cientifica brasileira na área de Geologia e 

Geofísica Marinha. 

Para cumprimento desta tarefa foi criado pela Portaria n. o 546, de 14/11/95, do 

Ministro Coordenador da CIRM, o Grupo de Trabalho sobre os Recursos Não-Vivos da 

Plataforma Continental, cuja competência é elaborar um programa, destinado a avaliar a 

potencialidade mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira (PCJB). 

Justificou-se o referido levantamento pela necessidade de se estabelecer políticas 

e estratégias governamentais de natureza ambiental, social, científica e tecnológica para 

a PCJB, bem como de se conhecer o potencial dos recursos minerais da plataforma, de 

modo a fornecer novas fontes de matéria prima e geração de empregos, rendas e divisas. 

Da mesma forma, os resultados servirão de base para complementar as 

informações de conhecimento da porção submersa da Zona Costeira Brasileira na escala 

da União, bem como de fornecer dados e orientar municípios litorâneos que têm 

experimentado problemas cuja solução depende da explotação de recursos minerais 

existentes na plataforma continental interna tais como depósitos de areias, depósitos 

fosfáticos, material carbonático e minerais pesados. 

Outras atividades relacionadas ao planejamento e gestão da zona costeira e 

plataforma continental jurídica poderão ser obtidas tais como: cartas de pesca, 

implantação de obras de engenharia costeira e oceânica, recuperação de praias e 

regiões portuárias, etc. 

Além do mais, haverá a oportunidade de aquisição de tecnologia, métodos e 

conhecimento científico na área de mineração submarina, inserido-os no cenário 

internacional em decorrência da CNUDM (Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar). 

Para tanto há a necessidade de selecionar, planejar e conduzir programas de 

estudos na plataforma continental para testar modelos deposicionais e paleoceanográficos 

na formação de minerais marinhos e sua distribuição espacial e temporal. 

Também fundamental é a necessidade de fomentar o desenvolvimento de Cursos 

de Pós-Graduação e Especialização na formação de recursos humanos. 

A análise e a avaliação dos depósitos minerais identificados nos sítios de interesse 

fornecerão informações sobre sua potencialidade, bem como sobre os processos atuantes 

na área. Atenção especial deve ser dada aos recursos que já tenham sido objeto de 

pesquisa e apresentam interesse econômico. Ressalta-se a necessidade de adequação 

da legislação brasileira referente à pesquisa e explotação dos recursos minerais ocorrentes 

na PCJB. 
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• Objetivo 
Caracterizar os sedimentos oriundos da Plataforma Continental, Talude e Bancos 

Oceânicos da Costa Nordeste a partir da tabela de classificação de sedimentos marinhos 

de Larsonneur (modificada) e de sua composição química, com o intuito de dar subsídios 

à exploração dos recursos vivos e mineral. 

• Aspectos Gerais da Área de Estudo 
A área de abragência do REVIZEE-SCORE NE compreende a Zona Econômica 

Exclusiva da Região Nordeste, estendendo-se de Salvador-BA à Foz do Rio Parnaíba -PI, 

entre 12 e 200 milhas náuticas, em uma direção normal a costa, e desde a superfície 

até uma profundídade de 500 m, e em caso especifico até 1000 m ou até o fundo 

marinho. A ZEE da Região Nordeste, assim definida, possui uma linha de costa de 2000 Km 

de extensão em uma área equivalente 1.100.000 Km2 

A área estudada e a localização das amostras coletadas estão lotadas no mapa 

abaixo. Figura 1. 

Mapa do Revlzee Scores NE I, 11 , 111 e IV 

Legenda 

NE1 . 
NE 2 . 
NE3 . 
NE4 . 

-2 

Figura 1 - Loca lização da área de estudo e das amostras coletadas durante as quatro Operações 
Nordeste . 
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• Metodologia 
A metodologia constituiu-se de três fases, sendo elas : 

Levantamento bibliográfico 

Foi realizado um levantamento de vários trabalhos referentes à geologia marinha e 

as metodologias para análises realizadas neste trabalho. 

Etapa de campo 

Esta etapa foi realizado a bordo do NOc. Antares, (Figura 2.) da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil - DHN-MM, a qual constou de coleta de 

sedimentos, através de Dragas Retangulares e Van Veen, (Figura 3). Após a coleta as 

amostras sofreram uma primeira descrição visual que era anotada nas folhas tipo "SIG" 

da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e nas fixas de descrição geológica da 

DHN-PGGM. Em seguida as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos 

devidamente etiquetados para trabalhos posteriores, e uma parte seca na estufa para a 

determinação da matéria orgânica . 

Figura 2 - Navio Oceanográfico ANTARES da Marinha do Brasil. 

Amostrador Van Veen 

Funcionamento do Van Veen 

Figura 3 -Amostrador do tipo "Van Veen" e modo de funcionamento NOc. "ANTARES". 
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Etapa de Laboratório 

Nesta etapa foram rea lizados as aná li ses texturais das amostras, teor de 

carbonato de cálcio, carbono e matéria orgânica , nitrogênio total , cálcio, magnésio, 

ferro , fósforo e si licio. 

Análise textural 

Inicialmente as amostras após desembarcarem, foram secas à temperatura inferiores 

à 60DC, para não ocorrer alteração dos argilo-minerais e matéria orgânica. Em seguida, 

separou-se 100 g da amostra bruta para o peneiramento. No peneiramento úmido, foi feita 

a separação da fração fina menor que 62 m, da grosseira. Após esse peneiramento, a 

fração grosseira foi levada novamente à estufa para secagem, e quando seca foi realizado 

o peneiramento mecânico através de um jogo de 12 peneiras com malha variando de 1/2 

de phi, utilizando um agitador mecânico do tipo "Rot Up Sieve Shaker", (Figura 4). 

Figura 4 - Peneirador - Distribuição das peneiras para análise granulométrica por peneiramento seco. 

Quando a concentração de finos é superior a 25%, essa amostra é então analisada 

por pipetagem segundo a Lei de Stokes, o tamanho do grão está relacionado com o 

tempo de queda. 

Para o cálculo dos parâmetros estatísticos de distribuição e classificação textural, 

segundo Folk (1974) e Dias (1996), foi utilizado o software ANASED em PC for Windows 

(Figura 05), desenvolvido pelo pessoal do LGMA. 

Este programa fornece dados dos parâmetros estatísticos dos sed imentos 

arenosos, tais como, média, mediana, selecionamento, assimetria; classificação por 

freqüência simples (cascalho, areia muito grossa, areia grossa, areia média, areia fina e 

areia muito final , classificação textural de Folk; e classificação de Larsonner, além de 
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gerar histograma de freqüência acumulada e simples, bem como curva de porcentagem 

acumulada e simples. 
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Figura 5 - ANASED 5.0, Soft utilizado para a caracterização das amostras sedimentológicas. 

Análise do teor de Carbonato de Cálcio 

Estas análises foram feitas pelo método de Calcímetro de Bernard, modificado, 

que consiste no ataque ácido (HCI10%) da amostra. Figura 6. 

dó 
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Calcimetro de Bernad (modificado). Amostra 



Carbono Orgânico e Matéria Orgânica 

A determinação do Carbono Orgânico e da Matéria Orgânica - MO, foram 

determinados pelo método de Walkey-Black; que consiste na oxidação da MO por 

dicromato e ácido sulfúrico concentrado e titulação do excesso de dicromato com solução 

de ferro 11. Indicador: Difenilamina; 

Cálcio e Magnésio 

O Cálcio e o Magnésio foram determinados pelo método complexométrico com 

ED.T.A. e preto de ericromo. 

Nitrogênio Total 

A análise do nitrogênio total , na forma de nitrato (NO;) e nitrito (NO, ), em sedimento 

marinho, foi feita pelo método do Macro Kjedall, através dos processos de digestão e destilação. 

Ferro 

O ferro total, foi determinado pelo método da ortofenantrolina (APHA). 

Fosfato 

A determinação do fosfato foi realizada pelo método de AMINOT, através de 

espectrofotômetro. 

Silício 

O silício após a abertura da amostra utilizou-se molibidato e a leitura foi com feita 

por espectrometria. 

Análise Geofísica 

As imagens obtidas no levantamento sonográfico por meio do Sonar de Varredura 

Lateral e os ecogramas, foram analizadas, seguindo as técnicas corriqueiras de 

geofísica marinha . 

• Resultados Obtidos 
Características Morfológicas 

A margem continental brasileira é do tipo "Atlântica" e segundo os conceitos de 

Heezen & Menard (1966, In: Coutinho, 1995) se divide em 3 principais provincias 

fisiográficas bem desenvolvidas: Plataforma, Talude e Sopé Continental, 
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respectivamente, cujo critério básico de separação , nos mapas batimétricos, é a 

variação de declividade. Deve-se ressaltar, a ocorrência dos Platôs Marginais como 

feições proeminentes , Figura 7. 

O primeiro trabalho sobre a morfologia da margem continental brasileira foi realizado 

por Barreto & Milliman (1969), reunindo os dados existentes na PETROBRÁS e no U.S. 

hydrografic Office. A primeira tentativa de divisão da plataforma do Nordeste brasileiro 

com base na morfologia foi realizada por Kempf (1970) , que estabeleceu a profundidade 

de 35/40 metros como sendo o limite entre a zona infralitoral e a circalitoral , com base na 

distribuição das algas verdes. Zembruscki el ai (1972) dividiram a plataforma continental 

brasileira em três grandes regiões, uma com relevo dominantemente de influência tectônica 

e vulcânica e as outras duas, Norte e Sul , como formas resultantes de processos 

sedimentares. O Projeto REMAC compilou todas as informações existentes e as integrou 

elaborando uma série de mapas bati métricos da margem continental brasileira . A 

classificação adotada por este projeto para a morfologia da margem continental brasileira 

foi baseada na proposta de Heezen et ai (1959) para o Atlântico Norte e a Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN) vem elaborando cartas bati métricas e/ou navegação de 

toda a margem continental brasileira com a colaboração das instituições que compõem 

oPGGM. 

Baseando-se nos dados mais recentes de batimetria e nos dados pretéritos e 

com base na distribuição de sedimentos, Coutinho (1976) e Freire (1985) propuseram a 

seguinte divisão: 
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Figura 7 _ Mapa Batimétrieo do Delta do Parnaíba até Salvador e Visão em 3D da morfologia do fundo da 
Costa Nordeste. 
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o terraço de borda de plataforma encontra-se bem individualizado por um 

escarpamento associado a uma pequena elevação do fundo submarino e a quebra da 

plataforma continental. Nas proximidades de Fortaleza foi detectado um terraço soterrado 

a uma profundidade média de 10 milisegs., abaixo do piso atual. A feição topográfica e a 

posição batimétrica sugerem que esse terraço represente um nível de mar estático durante 

os períodos glaciais. O escarpamento pode representar uma falésia esculpida em 

sedimentos do segundo patamar. Ao correlacionar-se o nível topográfico desse terraço 

com a curva de Milliman & Emery (1968), sugere-se que o mesmo represente um nível 

de mar estático ocorrido a 11 .000 anos A.P .. Esse nível é, aproximadamente, o mesmo 

encontrado por Kowsmann et al(1979) para o arquipélago dos Abrolhos. 

A quebra da plataforma continental do Ceará ocorre em uma zona facilmente 

identificada nos perfís batimétricos e sísmicos. A zona de quebra situada à oeste de 

Fortaleza apresenta-se mais larga, diminuindo progressivamente no sentido leste. Na 

área à leste de Fortaleza, essa zona apresenta-se bem mais estreita e com uma 

declividade mais acentuada. 

A segunda região da plataforma continental da Região Nordeste, se estreita 

gradativamente. Entre o Cabo Calcanhar (RN) e Belmonte (BA), é caracterizada por ocorrências 

biocronstrucionais. A plataforma continental apresenta largura máxima de 42 km e profundidade 

de até 60 m, reduzidas devido, principalmente, à baixa taxa de erosão continental, pequena 

zona de sedimentação marinha, além de processes erosivos marinhos ineficientes durante o 

Pleistoceno, e a permanência no sentido da Corrente do Brasil (Coutinho, 1995). 

A partir de Cabedelo (PB) em direção ao sul, a plataforma se alarga progressivamente 

até Maceió (AL), onde atinge 42 km e depois diminui, alcançando valor mini mo de 8 km em 

frente ao Canhão de Salvador. Em sua maior parte apresenta menos de 40 m de 

profundidade, e na borda a mudança de gradiente gira em tomo de 80 m (Coutinho, 1995). 

O relevo da plataforma nesta região é bastante irregular, com muitos canais rasos 

e estreitos, bem como feições erosionais do tipo hummocky. Do Rio São Francisco para 

sul , a plataforma torna-se mais regular com o desaparecimento destas feições. 

O Talude Continental, zona periférica da plataforma continental, é caracterizada 

pelas feições morfológicas denominadas platôs que, desde 1966, foram alvos de estudos, 

por técnicos brasileiros e de outras nacionalidades, sobre a morfologia, estrutura e 

estratificação, através de cruzeiros oceanográficos (Oceanographer, 1966; Woods Hole 

Águas Rasa, 1972; Conrad 15, 1972; Chain 115, 1973; e REMAC Águas Rasas, 1974). 

O Talude Continental é representado pela pendente relativamente ingreme, que se 

estende da quebra da plataforma até o sopé continental. Ele constitui a porção mais 
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íngreme (3° a 6°) do piso marinho. Mostra, como a plataforma, sensíveis variações de 

gradientes, desde 1:2 até 1:4 (26° - 1° 26') , tem inclinação média de 75 m/km e largura 

variando entre 10 e 200 km, quando não interrompidas por platôs marginais. É a província 

que apresenta relevo mais irregular, sendo cortado por canyons , vales e colinas, resu ltado 

da intensa atividade erosiva , deposicional , desmoronamentos e diastrofismo. 

O Platô de Pemambuco, mais importante feição plataformal deste setor, apresenta uma 

superfície irregular, com um nível superior situado entre 700 e 1.250 m de profundidade, além de 

um terraço inferior entre 2.000 e 2.400 m (Zembruscky et aI. , 1972, In: Coutinho, 1995). 

O ta lude continental, neste trecho, tem largura entre 56 e 140 km , nas adjacências 

do Platô de Pernambuco. As feições mais características dessa província são 

representadas pelo Platô do Rio Grande do Norte, Terraço de Natal, Platô de Pernambuco, 

Terraço de Maceió e os canyons próximos a Aracaju . 

Do Platô de Pernambuco para sul, o talude continental apresenta alguns montes 

submarinos, além de importantes canyons, como o do São Francisco, Japaratuba e Salvador. 

Na área do Platô de Pernambuco o sopé continenta l apresenta numerosas 

elevações submarinas, isoladas ou alinhadas em grupo, sendo considerado, segundo 

Zembruscki et aI. (1979, In: Coutinho, 1995), como pouco desenvolvido. Nesta área o 

sopé apresenta uma declividade de 15,15 m/km na parte superior e 0°11' na parte inferior. 

O Sopé Continental é a província fisiográfica representada pe la cunha de 

sedimentos que mergulha suavemente a partir da base do talude até se confundir com 

o piso das grandes bacias oceânicas. Das províncias da margem continental, é a mais 

difíci l de caracterizar e até impossível de identificar em algumas áreas. A largura varia 

entre O a 600 km , e os gradientes veriam de 1 :50 a 1 :800, com média de 1: 150. 

Geralmente, considera-se que os gradientes acima de 1: 1 000 pertencem ao sopé e, 

abaixo deste valor, à planície abissal. O relevo do sopé continental reflete sua natureza 

de espessas acumulações de sedimentos transportadas por correntes de turbidez e 

outros fluxos de gravidade, sendo depositados no pé do talude. Colinas e cavas 

suavemente arredondadas e pequenos canais muito espaçados entre si são comuns 

no relevo desta província fisiográfica . 

Na altura do Platô do Rio Grande do Norte, o sopé continental alcança 600 km de 

largura, diminuindo em direção ao Platô de Pernambuco, onde atinge cerca de 300 km. 

Deve-se mencionar, ainda , os montes submarinos da Paraíba, em número de quatro, 

que constituem colinas do sopé, com base a 4.000 m e topo a 1.500-1.830 m de 

profundidade (França, 1979, In: Coutinho, 1995). Do Platô de Pernambuco para o sul, o 

sopé volta a se alargar, atingindo 600 km ao largo de Salvador (BA). 
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Cobertura Sedimentar 

Poucas margens continentais apresentam uma variedade tão grande de morfologia, 

tipos de sedimentos e ambientes, quanto a plataforma e taludes brasileiros. 

As variações Holo-Pleistocênicas do nível do mar e as flutuações climáticas na 

zona leste do continente sul-americano, produziram, como conseqüência , variados tipos 

de sedimentos na plataforma continental. 

Analisando os resultados dos estudos sedimentológicos na plataforma continental 

brasileira, Martins et aI. (1972, in: Coutinho, 1995) distinguiram os seguintes regimes de 

sedimentação: 

a) Plataforma com sedimentação terrígena importante, proveniente de grandes bacias 

de drenagens, sendo bem ilustrada pela plataforma amazônica; 

b) Plataformas cobertas por sedimentos biogênicos e biodetríticos, resultantes de uma 

intensa atividade organogênica. A plataforma do Nordeste é um exemplo típico; 

c) Plataformas atapetadas por sedimentos relíquias , recebendo uma pequena 

contribuição atual ou sofrendo retrabalhamento, como é o caso da plataforma do Rio 

Grande do Sul. 

A definição de fácies sedimentares das plataformas continentais baseia-se em vários 

parâmetros condicionantes, entre eles textura, teor de CaC0
3

, associações carbonáticas, 

grau de retrabalhamento dos componentes bióticos, proporção relativa de feldspato, 

composição mineralógica dos componentes litoclásticos, etc. 

O conhecimento destas fácies sedimentares da plataforma continental é de 

fundamental importância para a exploração dos recursos marinhos, como os recursos 

vivos e os minerais. A plataforma continental do Nordeste do Brasil, já possui alguns 

mapas mostrando a distribuição dos sedimentos de fundo, como os mapas do Projeto 

REMAC (Reconhecimento da Margem Continental Brasileira, 1972 -1978, que apresenta 

uma visão regional em uma escala de 1 :3.500.000. Freire (1985) apresenta um mapa 

faciológico na escala de 1 :632.000, baseado nas cartas náuticas da Diretoria de Hidrografia 

e Navegação da Marinha do Brasil , utilizando os dados das operações Geomar XVIII e 

XXI, referentes a plataforma externa . Recentemente, DNPM/LGMA (1996), aprimoraram 

mais o mapa faciológico da área do SCORE-NE, acrescentando as amostras coletadas 

nas operações GEOCOSTA-CEARÁ 1-11-111, referentes a plataforma interna, figura 7. 

Na plataforma continental da Região Nordeste I, a análise dos parâmetros acima 

descritos demonstrou que o mais indicado para os sedimentos seria subdividi-los em 
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duas províncias sedimentares, Carbonática e Siliciclástica, de acordo com o teor de 

CaC03, maior ou menor que 50%, respectivamente, divisão esta bem de acordo com a 

classificação de sedimentos utilizada neste trabalho e comentada a seguir. 
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Figura 7 - Mapa Faciológico do Nordeste. 

A classificação dos sedimentos marinhos utilizada para compor as cartas 

sedimentológicas anexas a este texto, foi baseada na metodologia de Larsonneur (1977) 

e nas modificações propostas por Dias (1996). Os critérios adotados estão de acordo 

com a sugestão do Programa de Geologia e Geofísica Marinha (PGGM) para a 

representação da natureza dos sedimentos superficiais da plataforma continental brasileira. 

Larsonneur (op.cit.) definiu 48 tipos de sedimentos, em função da granulometria e 

dos teores de carbonato. Com relação a granulometria são definidas quatro categorias 

principais, ou seja, seixos, grânulos, areias e lamas. Quanto ao teor de carbonato, foram 

também estabelecidas quatro categorias : litoclásticos (> 30% de CaCO,) ; lito

bioclásticos (30 a 50% de CaCO,); bio-litoclásticos (50 a 70% de CaC03
) e bioclásticos 

(> 70% de CaCO,). 

Dias (1996) modificou a tabela de classificação de Larsonneur (op.cit.), inserindo 

algumas adaptações para melhorar a sua aplicação na plataforma continental brasileira. 

Entre as modificações inseridas na tabela original, tem-se: o aumento de 5% para 15% 

do limite percentual mínimo de lamas para caracterizar um sedimento lamoso; 

modificações nas frações arenosas quanto a classificação das areias em muito finas, 

finas , médias, grossas e muito grossas; e a inclusão de mais um componente na fração 

granulométrica mais grossa, os nódulos de algas calcárias (rodolitos). 
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No entanto, mesmo com as modificações propostas por Dias (op.cit.), a tabela de 

classificação de sedimentos marinhos terá que sofrer algumas alterações para a 

plataforma continental do Nordeste do Brasil, tendo em vista a predominância de depósitos 

carbonáticos, formados por uma mistura biogênica/biodetrítíca, constituída, principalmente, 

por fragmentos de algas calcárias (algas coralíneas e/ou Ha/imedas) , moluscos, 

ostracodes, briozoários e foraminíferos . Em vista disso, não há o menor sentido em 

definir um sedimento como bioclástico, ou seja com teor de CaC03 > 70%, sem a 

informação sobre a associação carbonática presente. 

Na plataforma continental da área, onde predominam os sedimentos bioclásticos, 

são encontrados poucos sedimentos de textura grânulos e seixos litoclásticos como os 

encontrados no canal da Mancha. E os que ocorrem podem ser correlacionados a antigos 

sedimentos fluviais ou do Grupo Barreiras. 

Neste trabalho foram caracterizadas cinco associações carbonáticas principais, 

passíveis de serem cartografadas na escala do trabalho: maerl (predomínio de algas 

coralíneas); areia e/ou cascalho de Halimeda, foraminíferos, vermetídeos e biodetritos 

(mistura de fragmentos de moluscos, briozoários, algas calcárias, etc.). 

Kempf (1970a, in: Coutinho, 1995), estudando o sedimento e sua população biológica 

na plataforma continental de Pernarnbuco, dividiu o substrato das algas em dois horizontes 

distintos, tendo corno limite a profundidade de 35-40 rn. Com efeito, essa profundidade 

corresponde à zona de transição entre as algas fotófilas e as ciáfilas e define , igualmente, 

o lirnite entre as zonas infralitoral e circalitoral no sentido de Pérés & Picard (1964, in: 

Coutinho, 1995). As Lithothamnium ramificadas dominam no infralitoral e dirninuern no 

circalitoral, onde os blocos de algas (rodolitos) são rnais abundantes, associados a urna 

areia calcária grosseira. A distribuição dos corais também suporta esse limite e, 

praticamente, todos os corais sub-recifais, são restritos ao circalitoral. 

Ao lado das Lilhothamnium, merecem destaque as algas verdes calcificadas, 

representadas pelos gêneros Halimeda , Udotea e Penicillus. As Halimeda , cujas 

espécies variam segundo as condições ecológicas, são importantes formadoras de 

sedimentos carbonáticos nas plataformas, especialmente a norte do Rio São Francisco 

(Kempf, 1972; Coutinho, 1981, in: Coutinho, 1995). A espécie H. incrassata é a mais 

abundante na zona infralitoral, enquanto na zona circalitoral dominam as espécies 

H. tuna e H. discodea. 

As algas calcárias participarn ativamente da construção dos recifes , geralmente 

cobrindo um substrato litificado, como, por exemplo, dos beachrocks. No lado externo do 

recife, voltado para o mar aberto, geralmente ocorrem incrustações de corais ou vermetídeos. 
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Geralmente, o limite superior das algas calcárias está ligado ao fim da influência 

terrígena, normalmente em torno dos 20 m, enquanto seu limite inferior está situado entre 

80 e 90 m, raramente atingindo 100 m. 

Recobrindo toda a borda da plataforma, ocorre um sedimento biodetrítico, que sucede 

o horizonte inferior das algas. O sedimento é constituído de fragmentos de algas calcárias, 

moluscos, briozoários, corais e uma certa quantidade de lama. A principal característica 

biológica desse tipo de fundo é a ausência de algas vivas. 

Nas extremidades norte e sul da faixa de ocorrência das algas, elas apresentam 

uma redução da capacidade de formação de concreções. As algas sofrem a competição 

dos briozoários, cujas formas incrustantes tornam-se mais numerosas (Kempf, 1970a, 

in: Coutinho, 1995). 

A composição granulométrica e o teor em carbonato de cálcio são os parâmetros 

mais utilizados na classificação dos sedimentos das plataformas continentais. 

A composição dos sedimentos das plataformas depende, em parte, do material 

fornecido pelo continente, especialmente através dos rios, e da contribuição organógena. 

A distribuição granulométrica dessas partículas está inteiramente ligada à interação de 

vários fatores, principalmente, condições hidrodinâmicas, relevo de fundo e fatores 

físico-químicos. A determinação da composição textural dos sedimentos é de grande 

utilidade na descrição e interpretação das fácies sedimentares que ocorrem nas 

plataformas continentais. 

Os sedimentos coletados na rnargem continental brasileira foram analisados em 

termos de cascalho, areia e lama (silte + argila), associada à composição biológica e aos 

valores de carbonatos de cá lcio. Posteriormente foram classificados segundo o diagrama 

triangular de Shepard (1954, in: Coutinho, 1995). Classificações mais atualizadas estão 

sendo efetuadas por vários centros de pesquisa brasileiros, entretanto, os pesos das 

peneiras das amostras do Score Nordeste 2 não foram recuperados para que se realizasse 

tal classificação. Desta forma, neste trabalho , se utiliza os dados dos tipos de fácies , 

cuja distribuição simplificada é mostrada na figura 5. 

A fácies de areia litorânea compõe-se, geralmente, de areia quartzosa, com caráter 

nitidamente litorânea ou flúvio-marinho, quando associada à desembocadura do rio. Trata

se de areias bastante puras, com pouca, ou muitas vezes sem fração fina. Os grãos de 

quartzo são, em sua maioria, de tamanho médio a fino, subarredondados e bem brilhantes. 

A fácies possui sempre uma parte biodetrítica que nunca ultrapassa 40%. Este material é 

composto de fragmentos de algas calcárias, de conchas e foraminíferos. A associação 

de foraminíferos depende da composição granulométrica da areia. As areias grossas 
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possuem uma dominância de fragmentos de Archaias e de miliolideos grandes, as areias 

finas e mais profundas de Amphistegina e miliolideos pequenos. 

Localmente, podem ser distinguidas sub-fácies, especialmente nas áreas recifais 

do leste e nordeste, porém, apenas mapeáveis em estudo de detalhe (Kempf et aI. , 1968, 

in: Coutinho, 1995). 

A profundidade desta fácies é inferior a 20 m. Podem ocorrer enclaves de lama, 

com até 30% de areia , principalmente na desembocadura de pequenos rios e entre recifes. 

No Score Nordeste 2, tais fácies podem ser encontradas onde há rios que trazem 

muito material fino (São Francisco) ou em áreas da plataforma relativamente tranqüilas. 

As amostras possuem cores marrons até cinza , são pobres em frações grossas, como 

também em restos de organismos. Os poucos organismos encontrados são foraminiferos 

com testas muito finas e transparentes. Geralmente são de origem terrigena, porém, 

algumas vezes , apresentam uma significativa quantidade de carbonato de cálcio 

proveniente da erosão biomecânica dos sedimentos carbonáticos. 

O Canyon do Rio São Francisco, que se aprofunda rapidamente sobre curta 

distância , recebe quase todo o material trazido por esse rio . A mudança de salinidade da 

foz para o mar faz depositar, primeiramente, a fração silte e, depois, a argila, numa 

constante corrente de turbidez. Isto causa uma grande mistura, provocada pela associação 

de foraminiferos, completamente estranha à profundidade e ambiente geral (Mabesoone 

& Tinoco, 1967, in : Coutinho, 1995). 

A fácies de algas calcárias representa a continuação da fácies arenosa, recobrindo 

toda a plataforma continental, desde o Cabo Frio até o Piaui. Recobre, também, a 

plataforma doArquipélago de Fernando de Noronha, do Atol da Rocas e todos os bancos 

submersos encontrados a menos de 100 m de profundidade, ao largo da costa . Este 

sedimento constitui o tipo de fundo mais caracteristico da plataforma continental, bem 

como o de maior importância econômica. Esta fácies constitui um sedimento biodetrítico, 

na qual 90 a 100% do material é constituido por fragmentos de algas calcárias. A 

dominância desses organismos e a ocorrência sobre extensas áreas do fundo da 

plataforma permitem sua distinção como uma fácies independente. 

Os elementos que compões o conjunto são, na sua maioria, do grupo das Me/obesiae , 

através de blocos e formas ramificadas, com seus respectivos fragmentos de 

Lithothamnium. Em alguns lugares tranqüilos, podem dominar as placas de Halimeda que, 

em geral, constituem apenas pequena parte do sedimento. Como elementos acessórios, 

podem ser mencionados, ainda, os foraminiferos e os fragmentos de moluscos, acumulados 

nos interstícios e lugares vazios das concreções algálicas. O foraminifero mais comum é 
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o gênero Archaias. Ao largo da costa de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do 

Norte, esta fácies ocupa a maior parte da plataforma, a partir da isóbata de 20 m. Os 

foraminíferos mais comuns nesse trecho são Archaias, Amphistegina e as famílias 

Millio/idade e Textu/aridae . Os foraminíferos planctônicos são raros, provavelmente devido 

ao desvio das correntes ricas nesta microfauna, pelo Arquipélago de Fernando de Noronha 

e o Atol das Rocas. Os bancos ao largo e as plataformas das ilhas oceânicas, também 

apresentam fundos de algas calcárias, como por exemplo, o Atol das Rocas. Geralmente, 

as algas crescem melhor onde o substrato é relativamente duro e as águas limpas. Isto 

significa que, onde existem correntes fortes e turbulentas, com lama em suspensão, a 

fácies de algas não se desenvolve. Por exemplo, na foz do Rio São Francisco, a corrente 

de material fluvial , carregada de lama, segue uma direção para sul, causada pela Corrente 

do Brasil , resultando numa ausência quase total das lagas na plataforma sergipana. 

A fácies biodetrítica compõe-se, dominantemente, de fragmentos de organismos 

diversos, entre os quais devem ser mencionados: algas calcárias, moluscos, foraminiferos, 

briozoários, ostracodes, como sendo os mais abundantes. Entre os foraminíferos domina 

o gênero Amphistegina. Os organismos maiores apresentam-se geralmente fragmentados. 

O tamanho do sedimento pode varia de grosso a fino. A parte fina pode ser argi la terrígena, 

que aparece, neste caso, perto da foz dos rios, ou lamas calcárias finas de origem 

bioquímica. A microfauna é constituída pelos mesmos elementos das fácies descritas 

anteriormente, porém com maior diversidade no número de espécies. Algumas 

ocorrências faunísticas parecem estar ligadas à presença de lama no sedimento (Bryozoa 

Lunu/itiformes, Echinodermata Sty/ocidaris) . A associação faunística aproxima-se muito 

daquela do horizonte inferior dos depósitos de algas calcárias. Nestas condições, é possível 

que haja uma certa continuidade com a fauna das Antilhas, pelo menos com as espécies 

mais profundas da plataforma continental . Pode-se encontrar casos em que um dos 

componentes atinja quantidades consideráveis, porém inferiores a 50%. São, geralmente, 

briozoários ou corais que, assim, constituem uma subfácies não mapeável , devido a sua 

pequena extensão. Além disso, foi encontrada uma areia composta, exclusivamente , do 

foraminífero Amphistegina radiata forma tumida. Geralmente, a faixa de ocorrência na 

borda da plataforma é muito estreita e descontínua, não sendo, assim, mapeável. Apenas 

onde a plataforma se alarga consideravelmente, a descida é menos abrupta, possuindo 

uma zona mais larga ocupada pela fácies biodetrítica. Agranulometria dessa fácies mostra, 

geralmente, areias grossas, devido ao tamanho dos organismos e dos fragmentos. A 

composição granulométrica tem pouca significação quando se trata de uma acumulação 

de restos de animais não desgastados, como é o fato mais comum. 
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Provincia Siliciclástica 

Na plataforma continental do Nordeste do Brasil, a do Ceará é a que apresenta 

maior ocorrência de sedimentacão siliciclástica, pois esta predomina em toda a plataforma 

intema, e defronte a Fortaleza alcança até a borda da plataforma. São observadas, ainda, 

grandes ocorrências de areias médias a grossas na plataforma externa defronte a Ponta 

de Jericoacoara. 

As areias siliciclásticas são, via de regra, palimpsesto, apresentando, via de regra, 

os componentes bióticos retrabalhados. A fração arenosa é composta de grãos de quartzo 

subarredondados a arredondados com a superfície brilhante, podendo apresentar-se, 

algumas vezes, foscos e picotados. 

As areias apresentam grau de assimetria variando de muito negativa a positiva, 

com predomínio das negativas, indicando uma tendência de material mais grosso. O 

grau de seleção varia de pobremente a moderadamente selecionado, com exceção da 

região defronte a praia de Iguape que apresenta areias siliciclásticas moderadamente a 

bem selecionadas de cor branca. 

As areias quartzosas da plataforma continental do Ceará não apresentam 

quantidades significativas de lama. A pequena concentração de lama deve-se a não 

existência de uma drenagem importante e a presença dos cordões de dunas litorâneos, 

que barram o pequeno aporte que possa ocorrer. 

A associação carbonática característica dos sedimentos siliciclásticos é formada, 

predominantemente, por fragmentos de moluscos, algas calcárias e foraminíferos. 

Quanto aos minerais pesados, na região entre a divisa com o Piauí e a foz do rio 

Acaraú, foi determinada uma predominância de granada, hornblenda, turmalina e epidoto. 

Nas outras regiões, a concentração de minerais pesados encontrada é composta, 

predominantemente, de turmalina, ilmenita , zircão, epidoto, estaurolita, rutilo e granada. 

Os minerais leves são representados por quartzo, feldspatos e micas. Em toda a 

plataforma continental cearense as areias siliciclásticas são subarcoseanas, 

diferenciando-se somente aquelas que ocorrem defronte a ponta de Jericoacoara, que 

são ortoquarzíticas. 

A fácies de areias finas quartzosas predomina na plataforma interna, entre as isóbatas 

de O e 10 metros, cobrindo todo o primeiro declive desta área. A fácies de areias médias 

quartzosas cobre o primeiro patamar da plataforma interna/média, onde são encontrados 

os bolsões de areias grossas quartzosas, subarredondadas e de coloração alaranjada 

pelo óxido de ferro e, mais raramente, de cascalhos quartzosos. As areias quartzosas 

puras foram encontradas nas proximidadades da costa. 
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A província siliciclástica está localizada, principalmente, na plataforma interna, mas 

pode ocorrer em alguns trechos da plataforma externa. São sedimentos, como já citado 

anteriormente, na maioria palimpsesto, depositados durante as flutuações do nível do 

mar erodindo o continente. Devido a essas flutuações, as areias siliciclásticas tornam-se 

subarcoseanas e aumentam as concentrações de minerais pesados estáveis como a 

ilmenita, turmalina e estaurolita. 

Carbonato de Cálcio 

A sedimentação carbonática na plataforma continental e nos bancos 

oceânicos do Nordeste brasileiro apresenta-se bem desenvolvida na plataforma 

média e externa e nos platôs dos bancos , onde a sedimentação terrígena tem sido 

muito pequena ou inexistente, apesar da erosão do continente. Como conseqüência, 

temos um ambiente susceptível ao desenvolvimento de um fundo organógeno, 

produtor de cálcio em toda a região, com exceção da plataforma interna onde a 

energia das ondas e correntes, juntamente com o aporte de sedimentos terrígenos 

dificulta o crescimento das algas calcárias. 

A distribuição do carbonato de cálcio nos sedimentos terrígenos, não ultrapassou 

os 50%, com uma média na ordem de 18%. Aproximando-se dos valores encontrados 

nos sedimentos de praias. Já nos sedimentos organógenos, em sua maioria, a 

concentração de ca rbonato de cálcio apresenta-se superior a 75%. As maiores 

concentrações foram observadas na plataforma externa e nos bancos submarinos. 

Cálcio e Magnésio 

As concentrações de cálcio variaram de 6,1% a 37,4%, com uma média de 1,550%. 

Os sedimentos organógenos apresentaram a maior concentração de Ca++. Nota-se uma 

certa homogeneidade desse elemento na área com um aumento gradativo nas zonas 

mais afastadas da costa. As maiores concentração foram observadas nas algas coralíneas. 

Resumindo, a distribuição de cálcio, reflete claramente o contraste entre os 

sedimentos terrígenos, pobres em cálcio e os sedimentos organógenos, ricos em 

cálcio, figura 08. 

Como o cálcio o magnésio faz parte de vários organismos marinhos, por exemplo, 

esqueletos de equinodermatas que contêm normalmente de 10% a 15% de MgC03 , 

nas fase mineral; nas algas são encontrados valores de até 25% de MgC0
3 

(Clark & 

Whecler, 1922). 

S ERIE REVIZEE - S CORE N E 



A distribuição do magnésio nas amostras coletadas variou de 0,50% a 3,30%, 

e uma média na ordem de 1,58%, coincidindo com o que Freire (1985) encontrou para os 

sedimentos organógenos da plataforma continental do Estado do Ceará. 

As maiores concentrações nas algas coralineas como os Lithothamnium , essas 

concentrações mais elevadas deve-se ao fato que seus esqueletos são mais ricos em 

Mg++ que as Halimedas, figura 9. 
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Figura 9 - Distribuição de MgH. 
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Carbono Orgânico e Matéria Orgânica 

As principais fontes de carbono orgânico e matéria orgânica para os sedimentos marinhos 

são os organismos plantônicos e as partículas orgânicas trazidas pelos rios. A matéria orgânica 

nos sedimentos atua como nutriente para muitos organismos, possuindo também características 

de relevo funcional, pois alguns cátions inorgânicos podem ser por ela coordenados, para a 

formação de ligas metálicas estáveis. As partes mais resistentes à decomposição biológica, 

por se encontrarem protegidas por sedimentos de natureza inorgânica, sofrem decomposição 

química, geralmente oxidativa, na qual intervêm o oxigênio dissolvido. 

Na ZEE do Nordeste brasileiro, as concentrações de CO e MO encontrados variaram 

de 0,00% a 1,12% com uma média de 0,229%. A matéria orgânica teve como valor mínimo 

0,00% e como teor máximo 1,38%, com uma média de 0,519%, figuras 10 e 11. 

Nitrogênio Total 

A concentração de nitrogênio, variou de O,4ppm a 1,4ppm, com uma média de 

O,85ppm. As maiores concentrações foram observadas nos sedimentos de origem 

biogênica , principalmente nas algas coralíneas como o Lithothamnium, como pode ser 

observado na figura 12. 

Silício 

A distribuição do silício variou de 0,11 % a 75% com uma média de 4,01 %. As maiores 

concentrações como era de se esperar, ocorreram nos sedimentos com teores de material 

terrígeno maior, como pode ser observado na figura 13. 
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Figura 10 - Distribuição da Carbono Orgânico. 
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Figura 11 - Distribuição da Matéria Orgânica . 
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Ferro 

A distribuição do ferro variou de 0,01 % a 0,12% com uma média de 0,04%, Figura 

14. As maiores concentrações estão localizadas nos sedimentos coletados mais 

próximos da costa , sedimentos terrígenos, embora nos sedimentos de origem 

carbonática que ocorrem nessa área , apresentam uma concentração bastante inferior, 

na ordem de 0,02% a 0,03%. 
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Figura 14 - Distribuição do Ferro . 
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Os sedimentos superficiais da região estuada podem ser reunidos em duas fácies: 

uma terrígena e outra organógena, como predominância da primeira. 

A fácies organógena reúne as areias e os cascalhos organógenos distribuídos em 

toda a nossa margem continental, isto é, uma faixa quase continua em nossa plataforma 

e nos bancos submarinos da área. 

Os sedimentos que compõem essa fácies na sua maioria são constituídos por 

organismos vivos ou fragmentos aparentemente frescos, sem evidência de 

retrabalhamento. Por essas razões, os consideramos modernos, dorninando as algas 

vermelhas (Lithothamnium) e as algas verdes (Halimeda) . 

Em alguns locais dessa fácies, principalmente nos limites com a fácies terrígena, 

encontramos um certo retrabalhamento, com alguns grãos de cor acinzentada, fragmentos 

frescos e uma maior concentração das areias quartzosas. 
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Na borda da plataforma, encontramos também areias de foraminiferos plantônicos. 

Quanto a distribuição dos elementos CaH e MgH, observamos que nas amostras 

analisadas, não existe uma grande diferença de concentração entre as Halimedas e os 

Lithothamnium, embora saibamos que as Halimedas são mais ricas em CaH e os 

Lifhofhamnium mais ricos em MgH. 

O silício e o ferro, tiveram suas maiores concentrações, nos sedimentos de origem 

terrígena e nos sedimentos organógenos com maior e terrígenos. 

O carbono orgânico, a matéria orgânica e fosfato estão associados aos sedimentos 

organógenos, com as maiores concentrações nessa fácies. 

As amostras da área compreendida entre a Cidade de Recife e de Salvador estão 

sendo processadas, bem como as análises finais do nitrogênio total. 
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