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RESUMO 

 

O sistema de ressurgência de Cabo Frio (SRCF) é reconhecido como uma das áreas 

mais produtivas do leste da costa sul-americana, embora o papel do aporte continental como 

fertilizador das águas da plataforma continental tem sido negligenciado. Este estudo relata 

dois experimentos de armadilhas de sedimentos localizados a -50 m de profundidade (AS) e a 

-100 m (AF) sobre a plataforma continental de Cabo Frio (profundidade local -140 m, 23◦ 36' 

S - 041◦ 34' O). As armadilhas foram programadas para capturar material particulado durante 

o processo de sedimentação em dois experimentos distintos, o primeiro no final da primavera 

de 2010 (por um período de 45 dias com 3 dias de integração para cada garrafa) e no outono 

de 2011 (por um período de 90 dias com 7 dias de integração para cada garrafa). Neste estudo 

são abordados os fluxos e a composição biogênica do material particulado (carbono orgânico, 

nitrogênio, δ
13

C e δ
15

N determinada por EA-IRMS), em conjunto com atribuições de sua 

provável origem. O fluxo de massa total capturado pelas armadilhas variou amplamente (1,06 

- 52,7 mg.m
-2

.dia
-1

). O fluxo de carbono orgânico particulado mostrou flutuações menores 

(0,33 - 5,37mgOC.m
-2

.dia
-1

) onde os fluxos médios foram maiores para as armadilhas de 

fundo. Os resultados das correlações entre fatores isolados, tais como temperatura, 

divergência dos ventos, escoamento perpendicular e paralelo, e o fluxo de massa total não 

foram significativos, o que sugere que o fluxo de partículas não poderia ser explicado pelo 

controle de um único fator, mas pela interação de eventos na plataforma continental. Os 

resultados também indicam um forte componente de transporte advectivo na plataforma 

continental e, que as partículas capturadas pelas armadilhas em Cabo Frio são derivadas de 

uma mistura de fontes que são influenciadas por múltiplos processos físico-químicos e 

oceanográficos. Partículas de origem marinha foram capturadas durante a maior parte do 

tempo, mas com contribuição de material continental, especialmente na armadilha do fundo, 

sugerindo uma possível origem em processos de sedimentação e ressuspensão de material 

continental na plataforma continental, provavelmente produto da degradação costeira ou de 

aportes fluviais. Desta forma o SRCF é um sistema altamente dinâmico e 

compartimentalizado, onde a formação, transporte e a dispersão de partículas são controlados 

por múltiplos processos onde o aporte continental desempenha um importante papel.  
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ABSTRACT 

 

 The Cabo Frio upwelling system (SRCF) is recognized as one of the more productive 

area of the Eastern South American coast, although the role of the continental contribution as 

water fertilizer of the shelf has been neglected. This study reports two experiments of 

sediment traps positioned at 50 m (AS) and 100 m (AF) depth over the continental shelf of 

Cabo Frio (local depth 140 m, 23 ◦ 36 ' S-041 ◦ 34 ' W). The traps were scheduled to capture 

particulate matter during the sedimentation process in two experiments, the first in the late 

spring of 2010 (for a period of 45 days with 3 days of integration for each bottle) and the 

second in autumn of 2011 (for a period of 90 days with 7 days of integration for each bottle). 

This work addresses the flux and the composition of biogenic particulate matter (organic 

carbon, nitrogen, δ
13

C and δ
 15

N determined by EA-IRMS) with the attributes of their possible 

origin. The total mass flux captured by the traps varied widely (1.06-52.7 mg. m
-2

. day
-1

). The 

flux of particulate organic carbon showed smaller fluctuations (0.33-5, 37mgOC. m
-2

. day
-1

), 

where the mean flux at the bottom sediment traps was higher. The results of the correlations 

between isolated factors, such as temperature, divergent winds, cross-shelf and long-shelf 

flux, and the total mass flux were non significant, suggesting that the flux of particles could 

not be explained by the control of a single factor but by the interaction of events on the 

continental shelf. Particles with marine origin were captured during most of the time, but with 

the contribution of continental material especially at the bottom trap, suggesting a possible 

origin in the sedimentation and ressuspension processes of continental material in the shelf, 

probably the product of coastal degradation or river inputs.Thus, the SRCF is a highly 

dynamic and compartmentalized system, where the formation, transport and dispersion of 

particles are controlled by multiple processes where continental input play an important role. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A margem continental é a região compreendida entre o continente e a planície abissal, 

e representa a região também de transição geográfica. Nas margens continentais se podem 

diferenciar quatro grandes divisões fisiográficas: a costeira, a plataforma continental, a quebra 

da plataforma e o talude continental. Uma das características mais relevantes das margens 

continentais é a de ser responsável por aproximadamente 25% da produção primária global e, 

portanto do maior estoque de carbono nos sedimentos marinhos (BERNER, 1982).  

 As margens continentais também se caracterizam por sua relação com o ecossistema 

terrestre adjacente, pelas interações dos materiais terrestres que recebe, assim como pela 

estrutura oceanográfica e as suas características batimétricas. Nestas zonas a ciclagem de 

carbono é controlada por processos físicos, assim como por processos biogeoquímicos. Tais 

processos físicos controlam a circulação e mistura, os quais determinam por sua vez o 

transporte e distribuição de materiais biogeoquímicos (LIU et al.,  2010). Estes processos 

ocorrem em escalas de tempo diferentes sobre a influencia de marés, da força do vento, das 

ondas internas, e dos vórtices. Sendo que alguns destes processos, como correntes de 

contorno, se produz com características permanentes na margem continental, mas todos os 

processos estão sujeitos a mudanças em escalas de tempo (CALADO; GANGOPADHYAY; 

SILVEIRA, 2008; VALENTIN, 1984; SILVEIRA et al., 2000).  

 Os aspectos característicos de produtividade e sedimentação tornam as margens 

continentais sensíveis às mudanças climáticas e, portanto a produção e fluxos de material 

podem ser influenciados por mudanças no aporte de nutrientes devido à descarga de rios ou 

eventos de ressurgência (MARTINEZ et al., 1996). 

 O fenômeno físico da ressurgência é caracterizado por um movimento ascendente pelo 

qual águas de camadas profundas do oceano, com temperaturas geralmente abaixo dos 20°C, 
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são trazidas para a superfície, provocando anomalias negativas de temperatura da superfície 

do mar. Em geral, a ressurgência é resultante da divergência horizontal positiva do transporte 

de Ekman na camada superficial, induzida pelo cisalhamento do vento à superfície 

(MASCARENHAS et al., 1971)  

 

 Neste processo, os nutrientes provenientes da diagênese da matéria orgânica são 

carregados pelas águas profundas até a zona fótica promovendo o desenvolvimento do 

plâncton que constitui a base da cadeia alimentar no oceano, fornecendo assim alimento a 

peixes e outros organismos marinhos e, dessa forma contribuindo para o aumento das 

populações, o que favorece a pesca. Tais regiões apresentam em geral uma intensa dinâmica 

de correntes, resultado da forte interação oceano-atmosfera (VALENTIN et al., 1986; 

MATSUURA, 1996)  

 

 As principais regiões de ocorrência de ressurgências costeiras estão situadas ao longo 

da costa oeste dos continentes, nas quais se destacam: América do Norte (Califórnia, Oregon), 

América do Sul (Peru, Chile), Noroeste da África (Marrocos, Senegal) e Sudoeste da África 

(África do Sul, Namíbia, destacando-se a região de Walvis Bay, onde a ressurgência é 

decorrente de ventos gerados por sistemas tropicais de alta pressão (VALENTIN, 1994); e, 

ainda, no Oceano Índico, cujas monções provocam intensas ressurgências (ANDRÉ, 1990). 

No entanto algumas partes da costa S-SE do Brasil apresentam as principais áreas de 

ressurgência da costa atlântica da América do Sul, sendo a região de Cabo Frio (RJ) a que 

possui a de maior intensidade tornando-se uma das áreas mais produtivas da costa sul 

americana (JENNERJAHN et al., 2010).  Nesta área, a ressurgência costeira da Água Central 

do Atlântico Sul (ACAS) ocorre mais intensamente durante os meses de primavera-verão 

austral (CARBONEL, 2003).  

 

 As características oceanográficas e climáticas da região de Cabo Frio fazem com que 

esta área seja um ambiente de deposição natural, e por isso tem sido bastante estudada, 

principalmente em relação a modelos e cenários da ressurgência clássica costeira 

(VALENTIN, 1999; CAMPOS; VELHOTE; SILVEIRA, 2000; CASTRO et al., 2006; 

CALADO; GANGOPADHYAY; SILVEIRA, 2008). 
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 As interações entre fatores atmosféricos, hidrológicos e físicos favorecem a ascensão 

da ACAS até a zona fótica também sobre a plataforma continental, promovendo assim o 

aumento da produtividade e um fluxo significativo de material orgânico na coluna d’água 

(BRANDINI, 2006).  

 

 O sistema de ressurgência de Cabo Frio (SRCF) se distingue por ser um complexo 

mosaico de eventos, entre os quais estão o transporte de Ekman por influência da direção dos 

ventos e favorecidos pela variação brusca na linha de costa de sentido N-S, para o sentido E-O 

(VALENTIN, 1984; KNOPPERS, 1990; ANDRÉ, 1990; CASTELÃO; BARTH, 2006); 

vórtices de plataforma induzidos pelo cisalhamento entre a Corrente do Brasil e as águas da 

plataforma (CALADO; GANGOPADHYAY; SILVEIRA, 2008); ressurgência de borda de 

plataforma induzindo a ascensão da ACAS até a zona fótica, que, concomitantemente com os 

aportes continentais provêem uma alta variabilidade na produção, dispersão e exporte de 

partículas na plataforma continental, apresentando um complexo cenário para o entendimento 

da origem e destino das partículas em suspensão nas águas da plataforma  (BRANDINI, 1990; 

CAMPOS; VELHOTE; SILVEIRA, 2000; CALADO et al., 2010). Este fenômeno apresenta 

características sazonais que se alterna em períodos mais e menos produtivos, o que resulta em 

uma alta variabilidade na produção de matéria orgânica depositada no fundo. Tais 

características fazem de Cabo Frio um ambiente deposicional importante (CAMPOS; 

VELHOTE; SILVEIRA, 2000; LOPES et al., 2006; PALMA; MATANO, 2009).  

 

 A região de Cabo Frio tem sido também bastante estudada com o objetivo de entender 

a dinâmica das massas de água na plataforma e sua relação com a Corrente do Brasil, 

utilizando modelos numéricos, assim também como trabalhos relacionados com a 

produtividade da região discutindo os mecanismos forçantes e condicionantes da ressurgência 

costeira (SILVA, 1965; SIGNORINI, 1976; VALENTIN, 1984; SILVEIRA et al., 2000; 

CAMPOS; VELHOTE; SILVEIRA, 2000; MAHIQUES et al., 2005; PEDROSA et al., 2006; 

CASTELÃO; BARTH, 2006; CALADO et al., 2010).  

 Contudo, pouco se conhece acerca do transporte em si e das características das 

partículas que estão sendo transportadas na coluna d’água e, subseqüentemente, depositadas 

na plataforma continental (NITTROUER; WRIGHT, 1994; KNOPPERS et al., 1996; 

KÄHLER; VOSS, 1996; JENNERJAHN et al., 2010). É interessante notar que o papel dos 
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fluxos e aportes continentais tem sido negligenciado tanto como estimulador da produtividade 

no SRCF, quanto como fornecedor de partículas em suspensão na plataforma continental de 

Cabo Frio.   

 O uso de armadilhas de sedimentação flutuantes (lagrangiano) e fixas (eulerianos) 

como principal meio para obter informações das partículas em sedimentação tem aumentado 

muito nas últimas três décadas; em especial trabalhos voltados para séries temporais que 

estudam padrões de sedimentação, e fluxos associados com aportes terrestres e eventos de 

produtividade primária relacionados com ressurgências ao redor do mundo (HONJO, 1996; 

BUESSELER et al., 2007). No entanto, o uso destes equipamentos implica em alguns erros 

potencias, tais como efeito hidrodinâmico, causado pela interação da estrutura da armadilha 

com o fluido em movimento, o efeito da entrada de swimmers (organismos planctônicos com 

alta motilidade e que entram ativamente nas armadilhas) e sua interação com a amostra, 

escolha adequada do conservante da amostra e seu tempo de residência na armadilha, além da 

própria geometria da armadilha (VERNON, 1991; BUESSELER, 1991). 

 Esta pesquisa, que faz parte do Projeto Ressurgência, pela primeira vez na costa 

sudeste (SE) brasileira estuda os fluxos e a composição da matéria orgânica particulada 

(MOP). Estas foram medidas concomitantemente com duas armadilhas de sedimento 

instaladas  a -50 e -100 metros de profundidade durante o final da primavera de 2010 e o 

outono de 2011. Apresentamos aqui informações sobre o transporte, fluxos de matéria, 

qualidade e fontes de material em processo de dispersão e afundamento na plataforma 

continental de Cabo Frio. 

1.1  OBJETIVO 

 

 Caracterizar a composição biogênica e os fluxos do material capturado por armadilhas 

de sedimento na plataforma continental de Cabo Frio, em função da dinâmica oceanográfica 

responsável pelo seu transporte. 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 Determinar as variações temporais dos fluxos de massa, assim como dos processos 

oceanográficos que controlam o transporte e a transformação do material orgânico 

particulado.  
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 Determinar as variações do escoamento paralelo e perpendicular à plataforma 

continental e sua relação com a dinâmica do transporte das partículas na coluna 

d’água.  

 Examinar a influência dos aportes continentais e de sua dispersão para a plataforma 

continental de Cabo Frio. 



 

 

 

 

2 BASE TEÓRICA 

 

2.1 FLUXOS DE PARTÍCULAS NA COLUNA D’ÁGUA 

 

 A produção de partículas nos oceanos, sua remoção e interação com a dinâmica 

oceanográfica determinam a distribuição do sedimento no fundo marinho e sua composição 

geoquímica. A fonte primária das partículas no oceano é a produção biológica, que é afetada 

também pela introdução de partículas fluviais e atmosféricas. Sua distribuição e densidade 

determinam as taxas de sedimentação e são a chave na sobrevivência dos organismos 

bentônicos (BUESSELER et al.,  2007).   

 A sedimentação da MOP constitui um dos mecanismos de exportação de carbono 

desde a camada superior dos oceanos até o fundo marinho. Este processo da sedimentação de 

partículas é um componente chave para o seqüestro de carbono no fundo do oceano, que é 

essencial para o ciclo do carbono na formação de depósitos sedimentares. A escala de 

regeneração do carbono orgânico particulado (COP) influencia também a escala de tempo 

sobre a qual o CO2 é isolado do contato com a atmosfera (ITTEKKOT, 1996; BUESSELER 

et al., 2000; LUND-HANSEN; PEJRUP; FLODERUS, 2004). Os processos importantes 

nesse contexto são a formação de matéria orgânica durante a fotossíntese (Bomba biológica) e 

seus mecanismos de transporte (USBECK, 2003), e a formação de carbonatos durante a 

calcificação (Bomba carbonato) (HEINZE; MAIER-REIMER, 1991) condicionados pelas 

propriedades físico-oceanográficas, pela natureza do sistema trófico pelágico e pela estrutura 

da coluna de água, sendo as áreas de ressurgência promotores ativos de produção e deposição 

de partículas (SILVERBERG; AGUIRRE; AGUÍÑIGA, 2006). 
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A remineralização da MOP por outro lado, é responsável pela reciclagem dos 

nutrientes, os quais podem ficar disponíveis na zona fótica mediante processos como 

ressuspensão ou ressurgências. Nos sedimentos marinhos, os processos biogeoquímicos de 

remineralização da matéria orgânica fornecem a energia para as transformações químicas na 

diagênese inicial (SILVERBERG et al., 2000). 

 

 As variações nas taxas regionais e sazonais da sedimentação estão determinadas pelos 

processos oceanográficos costeiros e da superfície d’água; o tipo de produção primária (nova, 

baseada no nitrato (NO3
-
) e ou regenerada, baseada no amônia (NH4

-
)); a estrutura da 

comunidade planctônica e; a formação de agregados e pelotas fecais são também alguns dos 

fatores mais importantes que afetam os tempos de retenção da matéria orgânica na coluna 

d’água. 

 A magnitude do fluxo  vertical da matéria orgânica é determinada pelos níveis de 

produtividade, mas isto pode variar em situações onde a origem da MOP é resultado de 

produção nova ou regenerada, independente da estrutura planctônica, como por exemplo, em 

lugares onde os aportes continentais são muito altos ou, em águas muito oligotróficas.  

 Os fluxos de material particulado na coluna d’água são compostos, em sua maioria, 

por partículas originadas na coluna d’água pelo fitoplâncton e também por partículas que são 

ressuspensas, ou transportadas, do continente através de plumas costeiras ou mediante ondas 

internas para a plataforma continental (CACCHIONE; SOUTHARD, 1974; ITTEKKOT, 

1996; LEE et al.,  1998; STAVRAKAKIS, 2000; USBECK, 2003; SILVERBERG; 

AGUIRRE; AGUÍÑIGA, 2006; BUESSELER et al.,  2007; HONJO et al.,  2008; COLLINS 

et al.,  2011). 

 Os métodos usados tradicionalmente para estimar a quantidade da matéria orgânica 

transportada na coluna d’água são baseados principalmente em medições direitas de COP e ou 

nitrogênio orgânico particulado (NOP), fazendo uso de material coletado em armadilhas de 

sedimento (HONJO, 1996; BUESSELER, 1991).  

 Embora sejam ferramentas tradicionais que permitem realizar estimativas 

quantitativas, estas técnicas não permitem explicar a origem do material que foi depositado; 

dificultando a distinção de aportes específicos no fluxo de matéria orgânica. Desta forma a 

análise da composição isotópica do COP permite identificar a sua origem e inferir quais 
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processos biológicos alteram a razão isotópica dos compostos biogênicos durante a 

fotossíntese e os processos que transformam os compostos orgânicos.   

 

2.1.1 Estimativas anuais de fluxos de carbono orgânico particulado (COP) com 

armadilhas de sedimento  

 

 Diversos estudos de medições de séries anuais do fluxo de COP tem mostrado que 

estes são muito maiores no hemisfério Norte do que no hemisfério Sul. No entanto, ainda não 

há dados suficientes para se concluir tal fato devido a carência de dados no hemisfério sul 

(HONJO et al., 2008). Os registros de fluxos anuais de COP nos giros tropicais e subtropicais 

no Atlântico e Pacífico são menores em relação a os giros subárticos,  e acentuadamente 

menor do que os giros do pacífico. As variações do fluxo anual de COP vão desde 3020 

mmolCm
-2

ano
-1

 no mar da Arábia a menos que 87,5 mmolCm
-2

ano
-1

 na região ártica 

(ZERNOVA; NOTHING; SHEVCHENKO, 2000).  

 Em áreas onde a cobertura de gelo tem características sazonais como a estação polar 

austral de Weddell, tem sido reportado valores de 2 mmCm
-2

ano
-1

 (WEFER; FICHER, 1991). 

O fluxo de carbono para baixas latitudes em estações de oceano aberto reportado para o 

Pacífico está entre 1200 e 3130 mmolCm
-2

ano
-1

 (KEMPE; KNAACK, 1996). Entre os 

maiores fluxos de COP estão os reportados para o mar da Arábia os quais oscilam ao redor 

dos 3020 mmolCm
-2

ano
-1

 (NAIR et al., 1989) e na zona de ressurgência da costa chilena 

(HEBBELN; MARCHANT; WEFER, 2000) no marco do Projeto Hebbeln aonde tem 

reportado fluxos de até 3700 mmolCm
-2

ano
-1

.  

 Por outro lado, as armadilhas colocadas em zonas costeiras, registram valores que são 

de uma ordem de magnitude maior que os reportados para oceano aberto, na Baía de Santa 

Barbara. por exemplo, se observaram valores acima de 3 molCm
-2

ano
-1 

(THUNELL, 1998). 

Jennerjahn et al (2010) reportam para o talude em 1550 m de profundidade da plataforma 

nordeste (NE) Brasileira valores de 1500 mmolC m
-2

ano
-1

.
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2.2 INDICADORES BIOGÊNICOS DA MATÉRIA ORGÂNICA PARTICULADA (MOP) 

 

 A diferença entre a composição da matéria orgânica não sofre grandes alterações no 

processo de sedimentação, o que favorece a determinação da principal fonte de matéria 

orgânica (MEYERS, 2003). Pode-se dizer que uma das características mais relevantes no 

estudo da MOP em sedimentação é a identificação dos mecanismos relacionados com seus 

processos de transferência e origem (HONJO et al.,  2008; EMERSON; HEDGES, 2008).  

 A informação fornecida pelos indicadores geoquímicos da MOP (razões C/N ou N/C a 

concentração de carbono e nitrogênio e os isótopos estáveis δ
13

C e δ
15

N) é conhecida por ser 

uma ferramenta útil que reflete os processos físicos, químicos e biológicos, porque as 

mudanças nas composições isotópicas podem levar a discriminar o tipo de fonte, marinha ou 

terrestre, numa determinada amostra, assim como ajudar na identificação da produtividade 

marinha. Outra vantagem da utilização dos isótopos estáveis é que estes tem qualidades 

conservativas, ou seja, podem manter seus sinais por longos períodos. Tais sinais isotópicos 

são resultado dos processos de transformação causados pela discriminação isotópica entre o 

substrato e o produto (ALTABET, 1996). 

 A composição química e a distribuição do COP são variáveis, quanto ao tamanho das 

partículas e sua origem. O COP também é um componente muito importante para o depósito 

de carbono, principalmente carbonatos e bicarbonatos logo após sua fixação por produtores 

primários (BUESSELER et al.,  2007; HONJO et al.,  2008). O tempo de residência do COP 

no oceano varia de dias, para o material mais lábil presente na coluna d’água, até centenas de 

anos para o COP seqüestrado do sedimento. Da mesma maneira, o fluxo de COP diminui com 

a profundidade devido ao incremento da remineralização, sempre e quando não se considerem 

os fluxos laterais (BETZER et al., 1984; MEYERS, 1997; BUESSELER et al., 2007).  

 As razões C/N servem como indicativo da fonte de matéria orgânica predominante 

num sistema. Em alguns casos também se tem usado a razão N/C, principalmente porque esta 

expressa uma melhor relação linear com a fonte da matéria orgânica que possui dois ou mais 

membros de mistura, facilitando assim a sua interpretação (JASPER; GAGOSIAN, 1990; 

PERDUE; KOPRIVNJAK, 2007).  

 Segundo Meyers (1994) um vantagem particular relacionado com 

estes identificadores de origem da matéria orgânica é que eles representam toda a mistura dos 
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componentes desta. No sistema marinho, o fitoplâncton, por exemplo, varia de 6-9 na razão 

C/N (a equivalente N/C varia entre 0,13-0,20) por possuir uma maior proporção de proteínas 

rica em nitrogênio em relação a compostos ricos em carbono (HOLLIGAN et al.,  1984). O 

bacterioplâncton por outro lado é ainda mais enriquecido em nitrogênio e tem uma razão de 

2,6-4,3 (LEE; FUHRMAN, 1987). A matéria orgânica derivada das plantas vasculares 

terrestres por sua vez pode  apresentar valores >20 para a razão C/N (a N/C varia entre 0,01-

0,06) (MEYERS, 1994; TESI et al.,  2007).  

 Pelas diferenças tão pequenas nas massas, que apresenta a determinação de um valor 

absoluto de uma razão isotópica, é usada a diferença relativa entre razões isotópicas da 

amostra e de um padrão, para determinar a abundância isotópica do material a analisar 

(ALTABET, 1996).  

 Segundo Meyers (1997), a razão isotópica do Carbono é útil para distinguir as fontes 

continentais e marinhas da matéria orgânica sedimentar e para identificar a matéria orgânica 

de diferentes tipos de plantas continentais; fornecendo informação sobre a dinâmica da 

assimilação de carbono durante a fotossíntese e a composição isotópica da fonte de carbono. 

 Dependendo do tipo de assimilação do CO2 atmosférico, que tem um δ
13

C de mais ou 

menos  -7‰, se produzirá um fator de fracionamento diferente. Muitas plantas, incluindo o 

fitoplâncton, incorporam carbono na via metabólica C3, e o fator de fracionamento para esse 

tipo de fotossíntese é de -19‰, dando como resultado uma média de δ
13

C de -27‰ para 

plantas terrestres do tipo C3 (Figura 1) (MEYERS, 1994). 
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Figura 1. Razão C/N vs valores de δ
13

C de:  plantas terrestres C4 e C3 e, fitoplâncton, 

marinho e lacustre (MEYERS, 1994). 

 

 Como a fonte de carbono inorgânico para o fitoplâncton é o bicarbonato dissolvido, 

que possui um valor de δ
13

C de ~0‰, este terminará sendo -20‰ mais leve 

consequentemente o δ
13

C da matéria orgânica de origem marinha será entre -22 e -20‰ 

(EMERSON; HEDGES, 2008). 

 Comumente têm-se usado a diferença de -7‰ entre as razões isotópicas produzidas 

pelas plantas do tipo C3 e C4 como traçador de fontes e distribuição da matéria orgânica 

(MEYERS, 1997). Em alguns casos como nas regiões costeiras onde se recebe um grande 

aporte de matéria orgânica de ambos os tipos (C3 e C4), o uso combinado dos isótopos 

estáveis com a razão C/N ou N/C torna-se uma ferramenta útil na identificação da maior fonte 

de matéria orgânica nas partículas em sedimentação, assim como nos sedimentos (MEYERS, 

2003). 

 Além do δ
13

C, o δ
15

N tem sido utilizado como um traçador dos processos do ciclo do 

nitrogênio, sua fonte e processos de transformação que induzem o fracionamento isotópico. O 

δ
15

N se caracteriza por fornecer informação sobre a concentração e disponibilidade de 

nutrientes, assim como o grau de utilização, e também pode ser usado para distinguir a 

matéria orgânica de origem marinha e terrestre (ALTABET et al.,  1999). 
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 Os principais fatores que podem alterar o sinal do δ
15

N da matéria orgânica são: (1) a 

transferência do nitrogênio ao longo dos níveis tróficos, gerando um enriquecimento no sinal 

de 3,5‰ a cada nível; (2) a remineralização bacteriana na água e sedimentos, o qual também 

causa aumento no sinal do δ
15

N de cerca de 2‰. Quando a fixação de nitrogênio atmosférico 

(N2) dissolvido é realizada pelas cianobácterias, se desenvolve um fracionamento muito 

menor, resultando em valores no δ
15

N ao redor de 0‰. 

 O sinal do δ
15

N no NO3 que é a maior fonte de nitrogênio usado pelas algas, varia ao 

redor de 5‰, e é maior que N2 derivado da atmosfera, que está em torno de 0‰, e que é 

disponibilizado nas plantas pelos organismos fixadores de nitrogênio (SIGMAN et al., 2009). 

A diferença entre as fontes de nitrogênio é fortemente preservada nos valores de δ
15

N da 

matéria orgânica, o fitoplâncton, por exemplo, ao utilizar o NO3
-
 produz um fracionamento 

isotópico devido a sua preferência pela utilização do isótopo mais leve, como resultado o sinal 

do δ
15

N para a matéria orgânica do plâncton é 8,6‰, mas isto pode variar, por exemplo, nos 

processos de remineralização de NH4 (δ
15

N = -1 a 3‰). Em quanto que para as plantas C3 

fixadoras de nitrogênio a taxa é de 0.5‰ (MEYERS, 1997) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interações entre a absorção de nitrogênio inorgânico (NO3
-
, NH4

+ 
e N2) pelo 

fitoplâncton, transferência trófica, reciclagem e processo que controlam o  δ
15

N no plâncton. 

A seta tracejada representa o seqüestro de NO3
- 
pelo fitoplâncton durante a ressurgência (δ

15
N 

= 5‰) e remineralização NH4
+
 (δ

15
N = -1 a 3‰). A fixação de N2 e  ressurgência de  NO3

-
 

são mostradas com setas grossas. As setas de tamanho médio mostram os processos tróficos e 

as setas mais finas representam os processos de perda por nitrogênio ingerido a dissolvido e 

excreção (Modificado de MICHENER; LAJTHA, 2007).  
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 O NO3 presente nas águas profundas do oceano mostra um valor isotópico constante 

de δ
15

N ao redor de 5‰, o que pode ser o resultado do balanço entre entradas e perdas 

(SIGMAN et al.,  2009).  No oceano aberto o NO3 que é transportado da zona fótica e  afótica 

para a superfície é uma das principais formas de disponibilização desse nutriente para a 

produção de partículas (ALTABET, 1996). Segundo Kerhervé; Minagawa e Heussner (2000) 

valores baixos de δ
15

N na POM podem ser devido a entrada de nitrato de forma constante no 

sistema, gerando alto conteúdo de nitrato diminuído em 
14

N, que ocorre por preferência dos 

organismos pelo isótopo mais leve. Tal situação é comum em ambientes onde o fornecimento 

de nutrientes varia, como em regiões de ressurgência sazonal. 

 Embora δ
15

N tenha sucesso como traçador da matéria orgânica nos sistemas aquáticos, 

a dinâmica do ciclo do nitrogênio está sujeita à cinética do fracionamento isotópico, 

especialmente durante a transformação e reciclagem dos compostos dissolvidos e particulados 

(ALTABET, 1996; MEYERS, 1997; SIGMAN et al.,  2009).  

 Diversos estudos têm empregado o uso conjugado dos marcadores isotópicos para 

determinar as fontes e os processos de transformação na matéria orgânica (ALTEPPING et 

al.,  2007). Nas plataformas continentais geralmente se apresentam múltiplas entradas de 

material de origem fluvial ou estuarino, o que dificulta o trabalho de interpretação dos dados. 

Devido à desvantagem que produz a similaridade na composição das fontes de alimento em 

áreas adjacente à costa, a maioria dos trabalhos tem se concentrado na utilização dos isótopos 

de carbono (MICHENER; LHAJTHA, 2007).  

 Nakatsuka et al. (1997) apresenta os valores de δ
15

N e δ
13

C do material particulado em 

processo de sedimentação desde a região equatorial até regiões polares cobrindo diferentes 

profundidades, discutindo os mecanismos que controlam as tendências isotópicas no 

transporte das partículas na coluna d’água e tratando os processos de degradação da MOP e a 

identificação da incorporação de partículas ressuspensas na coluna d’água.  

 Diversos autores apresentam o modelo de membros finais de mistura, como 

ferramenta para as estimativas da contribuição de matéria orgânica de origem continental 

(KERHERVÉ et al., 2000; HUON, 2002; WU et al.,  2003; OBRIEN et al., 2006; GAYE et 

al., 2007; TESI et al., 2007; ALTEPPING et al., 2007). Este é baseado na presunção de que a 

composição de determinada amostra pode ser explicada como uma mistura conservativa de 

um limitado conjunto de membros finais.  
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 Tesi et al.  (2007) encontraram que mudanças no sinal de δ
15

N e δ
13

C através do 

transporte ao longo da coluna d’água em partículas não ressuspensas, sugerindo que a 

diminuição de δ
15

N e δ
13

C poderia ser explicada pela degradação preferencial de compostos 

ricos em δ
15

N e δ
13

C, tais como aminoácidos nas partículas em sedimentação, no entanto, não 

descartam a alteração isotópica por interações nas redes tróficas e também a identificação de 

incrementos nas razões isotópicas na interface água sedimento.  

 Contrário a isto, Altabet e Francois (1994) encontraram valores maiores de δ
15

N em 

material coletado no fundo em comparação à superfície, indicando que isto acontece pela 

modificação por decomposição microbiana resultando numa alteração do δ
15

N nas partículas 

suspensas na coluna e, consequentemente os valores durante a sedimentação se apresentam 

maiores, resultando num incremento com a profundidade. Por sua vez Khim et al. (2007) 

sugerem que a discrepância entre os valores das armadilhas de sedimento pode ser resultado 

de transportes laterais e eventos de ressuspensão de materiais de áreas próximas a plataforma, 

tais eventos podem ser acompanhados de altos fluxos de material em armadilhas colocadas no 

fundo.  

 Palenques et al. (2002) em seu estudo, no oeste de Bransfield Strait (Antártica), 

descrevem as variações nos fluxos durante um ano verificando a composição do material 

particulado e analisando as contribuições das fontes das partículas exportadas vertical e 

lateralmente mediante a caracterização de fluxos de massa total, razões C/N e isótopos 

estáveis, sugerindo que a falta de diferença significativa nos sinais e na composição dos 

fluxos entre armadilhas colocadas em diferentes profundidades pode ser resultado de 

transportes laterais.   



 

 

 

 

3 ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 MARGEM CONTINENTAL DO SUDESTE BRASILEIRO. 

 

 A plataforma continental SE do Brasil é definida como a porção de plataforma 

continental brasileira que se estende, segundo Knoppers (2002), de o Cabo de São Tomé, no 

estado do Rio de Janeiro (latitude ~ 20 º 30 'S) até o Cabo de Santa Marta Grande, no estado 

de Santa Catarina (latitude ~ 29 º 30 'S). Nesta região as isóbatas seguem a direção da linha de 

costa até a profundidade da quebra da plataforma que está entre -120 m e -180 m (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Representação dos compartimentos e das principais correntes da plataforma 

continental Brasileira. CB: Corrente do Brasil; CSE: Corrente Sul Equatorial; CNB: Corrente 

do Norte do Brasil (KNOPPERS, 2002). 
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 A margem continental SE do Brasil caracteriza-se por ser altamente dinâmica em 

termos oceanográficos e biológicos (BRANDINI, 2006). Aonde ocorre não só uma mudança 

na direção do litoral, de N-S para NE-SO, como também ocorre um alargamento da 

plataforma continental abaixo dos 23°S (VALENTIN, 1994; CAMPOS; VELHOTE; 

SILVEIRA, 2000; CASTRO et al., 2006). 

 O regime hidrodinâmico da região é controlado pela Corrente do Brasil (CB), a qual é 

a corrente de contorno oeste associada ao Giro Subtropical do Atlântico Sul. A CB flui para 

sul, bordejando o continente sul-americano até a região da Convergência Subtropical (33-

38ºS), onde se encontra com a Corrente das Malvinas (CM) e se afasta da costa (SILVEIRA; 

MIRANDA; BROWN,  1994). 

 A CB bordeia a costa e é formada pelo empilhamento de massas de águas 

características do Atlântico Sul, transportando a chamada Água Tropical (AT). A AT é 

descrita como uma massa de água quente e salina (T > 20 °C, S > 36.4) que ocupa a superfície 

do Atlântico Sul Tropical (CAMPOS; VELHOTE; SILVEIRA, 2000). A ACAS se caracteriza 

por ser uma massa de água fria e de baixa salinidade (T < 20 °C, S < 36.4) (CASTRO; 

MIRANDA, 1998) que e é formada pelo afundamento das águas da CB na região da 

Convergência Subtropical (CAMPOS; VELHOTE; SILVEIRA, 2000; CASTRO et al., 2006; 

JENNERJAHN et al., 2010) (Figura 4).     
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Figura 4. Diagrama T/S das massas d’água presentes na plataforma continental de Cabo Frio, 

dados do WODC
1
 processados pelo software ocean view. 

 

 O padrão de circulação da ACAS não só se resume a um complexo movimento para o 

norte em nível picnoclinico, ela entra como parte do giro Subtropical, circulando com as 

correntes do Atlântico Sul e de Benguela atingindo a costa Sul Americana, transportada pela 

corrente Sul Equatorial. Neste ponto, parte da ACAS flui rumo ao Equador, enquanto outra 

parte vai em direção sul (SILVEIRA et al., 2000).  Já a Água Costeira (AC) é resultado da 

mistura das águas na plataforma com águas de origem continental e se caracteriza por ter 

baixa salinidade e  temperaturas que variam sazonalmente devido a sua constante troca com a 

atmosfera e a drenagem continental (CAMPOS; VELHOTE; SILVEIRA, 2000; SILVEIRA et 

al.,  2000; JENNERJAHN et al., 2010) (Figura 5) . 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 World ocean data centre. 
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Figura 5. Representação esquemática das principais correntes geostróficas do Atlântico Sul 

(Modificado de Peterson e Stramma (1991)). 

  

 A circulação oceânica induzida pelo vento resulta essencialmente da ação e posição do 

anticiclone tropical semi-estacionário do Atlântico Sul, responsável pela circulação anti-

horária dos ventos, que na região equatorial corresponde aos alísios de Sul e que, em direção 

ao sul, vão mudando de direção para leste e NE, com variações de direção e intensidade, entre 

verão e inverno (MUEHE; SEQUEIRA, 2005; CASTELÃO; BARTH, 2006) . 

 Segundo o modelo de circulação de Castro e Miranda (1998), durante o verão, na 

plataforma continental, predominam ventos de L-NE entre as latitudes de 15 ºS e 30 ºS. No 

inverno a direção SO predomina da região equatorial até a latitude de 20 ºS, associados à 

penetração de frentes frias, estabelecendo-se uma zona de transição com ventos fracos na 

faixa entre 20 ºS e 30 ºS. 
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 Os estudos na região têm demonstrado que inversões nos padrões de vento, em 

macroescala, chegam a alterar fortemente o regime hidrográfico na plataforma a nível espacial 

e temporal. Durante esses ciclos a estrutura oceanográfica pode modificar transformando 

áreas improdutivas em produtivas mediante intrusões costeiras e de borda da plataforma de 

águas profundas e ricas em nutrientes (BRANDINI, 2006). 

 

3.2 SISTEMA DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

3.2.1 Aspectos gerais da dinâmica oceanográfica da plataforma continental de Cabo Frio 

 

 A plataforma continental de Cabo Frio é caracterizada por ser uma das zonas mais 

produtivas da costa leste do continente, apresentando uma dinâmica oceanográfica que é 

afetada por padrões sazonais na direção do vento, pela interação da ACAS, a AT, AC na 

plataforma continental, pelos vórtices, e pelos aportes fluviais continentais que, embora não 

sejam de grande porte representam um aporte importante na entrada de material particulado e 

em suspensão para a plataforma (KNOPPERS, 1990; MENDOZA, 1997; BRANDINI, 2006; 

SILVEIRA et al., 2000). 

 

3.2.2 A ressurgência costeira de Cabo Frio 

 

 A ressurgência de Cabo Frio é descrita tradicionalmente como uma ressurgência 

sazonal com ocorrência durante os meses de primavera-verão (setembro-abril). Apresentando 

temperaturas em torno de 18 
º
C e salinidade entre 34,5 e 35,9 (VALENTIN, 1984; ANDRÉ, 

1990). No entanto, segundo Silva (1973) este processo ocorre em duas fases. Na primeira, a 

ACAS ascende do talude continental e ocupa o fundo da plataforma, em virtude do 

deslocamento da AT por ação dos ventos NE; e na segunda fase, a persistência dos ventos NE 

durante vários dias, permite que as águas frias ocupem toda a coluna d’água, alcançando a 

superfície. 

 Tanaka (1980) observou as relações entre as variações de temperatura superficial do 

mar, e a direção do vento determinadas pelo comportamento sazonal devido às interações 

atmosfera-oceano. Segundo Valentin (1994) com a persistência dos ventos NE, a termoclina, 
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existente entre a AT e ACAS, é impulsionada pelo movimento ascendente da água fria ao 

alcançar a camada eufótica, por fim a ACAS ocupará toda a coluna d'água. Este processo 

geralmente se completa ao final de 3 a 4 dias marcando o início da fase de intensidade 

máxima da ressurgência. 

 Segundo Franchito  et al. (1998) em períodos de forte ressurgência podem ser 

observadas temperaturas em torno de 13-14 °C próximo de costa de Cabo Frio. Esta 

temperatura encontrada é cerca de 10 ºC mais frias que a da água da plataforma interna e 

média.  Franchito et al. (2008) analisaram séries de vento e temperatura do mar obtidas entre 

1971 e 1980, mostrando a variação sazonal da temperatura, cujo mínimo ocorre entre 

setembro e fevereiro, e o máximo em abril. Os ventos mostram comportamento semelhante, 

com máximos de velocidade em setembro e fevereiro, e mínimo em abril. 

 No entanto, Andrade (2008) analisou a variabilidade da temperatura superficial do mar 

(TSM) e o componentes u e v dos ventos entre 1971 e 1980, e demonstrou que a intensidade 

dos ventos parece ser um fator determinante no controle do fenômeno da ressurgência em 

Cabo Frio, mas que a freqüência ou a persistência dos ventos regionais, e que as mudanças 

sazonais na intensidade dos ventos SE e SO afetariam, de maneira mais efetiva, a ocorrência 

da ressurgência em Cabo Frio do que a variabilidade dos ventos NE. 

 As mudanças nas condições hidrográficas de Cabo Frio estão relacionadas ainda à 

substituição das camadas superficiais de AT quentes com baixo nível de produtividade, por 

águas enriquecidas em nutrientes onde, segundo Valentin (1994), pode-se observar um 

aumento significativo do conteúdo de nitrato de 1 µM para 10 µM e das concentrações de 

clorofila de 0,2-0,5 µg/L para  5 µg/L. Esta fertilização das águas tem como conseqüência a 

alta produtividade biológica, beneficiando atividade pesqueira e assim, assumindo uma 

grande importância econômica para a região. 

 O ciclo de ressurgência costeira é interrompido mais freqüentemente durante o inverno 

(VALENTIN, 1984) quando os ventos sudoeste (SO) tornam-se mais frequentes. Com estas 

mudanças a plataforma interna é dominada pela AC e a AT passa a ocupar a plataforma 

externa, desaparecendo a estratificação vertical de temperatura e salinidade. Isto faz com que 

a ACAS retorne ao fundo, caracterizando o processo inverso à ressurgência. 

 As observações feitas até este ponto permitem afirmar que a ressurgência de Cabo Frio 

está relacionada com a direção da linha de costa e com a posição do eixo da CB na quebra da 
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plataforma, que permitem a ocorrência da ressurgência nesta região e também, com regime de 

ventos que, por sua vez, têm efeito direto no deslocamento e afloramento das massas d’água 

que participam do processo. 

 A importância da ressurgência de Cabo Frio pode ser creditada ao fato de que a 

produção de matéria orgânica está intimamente ligada à disponibilidade de luz (energia solar) 

e de nutrientes. Inversamente, a degradação da matéria orgânica marinha é realizada, 

principalmente, por bactérias decompositoras, as quais exercem papel fundamental na 

dinâmica trófica do sistema. Assim o material orgânico é submetido a um processo de 

decaimento energético, que consiste na degradação de compostos orgânicos complexos em 

substâncias cada vez mais simples. Desta forma, nutrientes inorgânicos são novamente 

disponibilizados no sistema, podendo ser reciclados pelos produtores primários 

(BUESSELER et al., 2007; HONJO et al., 2008). 

 

3.2.3 Ressurgência de borda de plataforma 

 

 Além da ressurgência costeira de Cabo Frio, existe outro mecanismo de fornecimento 

de nutrientes na coluna d’água, que é a presença de vórtices e o meandramento da CB na parte 

média e na borda da plataforma continental, juntos eles promovem a intrusão da ACAS na 

zona fótica estimulando a produtividade primária e a geração de matéria orgânica na coluna 

d’água na região mais afastada da costa (CALADO; GANGOPADHYAY; SILVEIRA, 2008).  

 A formação de vórtices está associada ao meandreamento da CB, induzindo um 

aumento no transporte perpendicular na plataforma em locais específicos dentro da 

plataforma, controlando desta forma o padrão de deposição do material que está sedimentando 

(CALADO et al., 2010). 

 Este fenômeno tem sido estudado principalmente mediante trabalhos de modelagem 

que procuram a caracterização das feições de mesoescala mediante o uso de imagens de 

satélite. No entanto estes trabalhos têm como limitante a escassa abrangência de seus dados 

em relação ao comportamento da coluna d’água. Outros trabalhos mostram também modelos 

preditivos ou simulações de processos de formação e crescimento de meandros e vórtices com 

base teórica. 



36 

 

 

 

 Silva (1965) foi talvez o primeiro a sugerir, baseado na análise dinâmica de um amplo 

levantamento efetuado pelo navio oceanográfico Almirante Saldanha, a existência de uma 

circulação complexa nas águas da plataforma, constituída por meandramentos e formação de 

vórtices de caráter migratório. 

 Mascarenhas et al. (1971) estimaram uma circulação costeira na plataforma 

continental e na borda do talude continental para a região de Cabo Frio a partir do cálculo 

geostrófico. Neste trabalho revelam a clara existência de vórtices anticiclônicos na região 

assim como a existência da bifurcação da Corrente do Brasil, identificando uma intensificação 

da velocidade geostrófica na borda da plataforma continental atingindo valores próximos a 70 

cm/s entre o Cabo de São Tomé e a Baía de Guanabara (BG). Por outro lado, Signorini, 

(1976) identificou a presença de vórtices anticiclônicos na plataforma, mediante cálculos 

geostróficos aplicados a seções transversais na plataforma continental, e confirmou a 

existência do meandramento da CB.  

 Campos; Velhote e Silveira (2000) em seu trabalho apresentam evidências de 

ressurgência de borda de plataforma induzida pelo meandramento da  CB ao largo da costa 

SE, baseando-se em evidências de análise de dados hidrográficos coletados durante 3 

embarques, e experimentos numéricos. No mesmo ano Silveira et al. (2000)  apresentam um 

estudo sobre o meandramento e formação de vórtices na CB, ao largo da costa SE, e seu 

provável papel na penetração da ACAS na quebra da plataforma continental. Castelão; Campo 

e Meller (2004) baseados em simulações numéricas pesquisam a importância dos ventos na 

ressurgência costeira e a ressurgência induzida pelo meandramento da Corrente do Brasil e a 

interação desses dois processos na plataforma continental. 

 Castelão e Barth (2006) mediante modelagem com dados do satélite QuikSCAT 

fizeram estimativas da ressurgência induzida pelo transporte de Ekman, sugerindo que o 

estresse do vento é o maior contribuinte para a formação da ressurgência na plataforma 

continental ao largo de Cabo Frio.  Calado et  al. (2010) descrevem a importância de um 

meandro ciclônico quase estacionário, na frente da CB, para o fenômeno da ressurgência 

costeira, por meio de um experimento de modelagem usando o Ocean Princeton Model 

(POM). Seus resultados sugerem que perto do litoral do Cabo de São Tomé, o meandro 

ciclônico pode causar ressurgência costeira.  
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 Por outro lado, também se acredita que feições topográficas da região favoreceriam o 

meandramento da CB e, portanto, a geração de vórtices. Esses mecanismos desempenham um 

papel muito importante no bombeamento de águas frias dentro da plataforma produzindo uma 

variabilidade espacial na ressurgência (CALADO et al., 2010). 

 O meandramento da CB e a formação de vórtices são responsáveis pelo bombeamento 

da ACAS para a zona fótica durante o inverno, principalmente na de borda de plataforma, 

quando a influência dos ventos é mínima (CAMPOS; VELHOTE; SILVEIRA, 2000). Porém 

a presença de vórtices durante os eventos de ressurgência costeira no verão também tem sido 

descrita por outros autores (CALADO et al., 2010; LOPES et al., 2006; BRANDINI, 2006). 

 

3.2.4 Aportes continentais na plataforma continental 

 

 Os estuários e os rios representam umas das poucas maneiras de transportar materiais 

em fase particulada ou dissolvida do continente para o oceano. As partículas transportadas 

pelos rios não só incluem partículas na fase dissolvida e particulada, mas também incluem 

produtos finais da destruição e decomposição de material vegetal, assim como matéria 

orgânica produzida dentro dos compartimentos dos sistemas aquáticos continentais 

(DEPETRIS, 1996). Em relação aos aportes fluviais, a plataforma continental SE recebe 

influência de material que esta sendo transportado principalmente do Rio Paraíba do Sul 

(RPS) e da BG (SOUZA; KNOPPERS, 2003; CARVALHO et al., 2002; JENNERJAHN et 

al., 2010). 

 Na plataforma continental SE o RPS representa um dos principais meios de aporte de 

matéria orgânica de origem continental na plataforma. A bacia do RPS abrange uma área de 

aproximadamente 55.400 km
2
 e uma extensão de 1.145 km, banhando os estados de São 

Paulo (23,7%), Minas Gerais (39,6%) e Rio de Janeiro (36,7%). A quantidade de aporte está 

condicionada pelo regime de chuvas, sendo o período de maior descarga entre dezembro e 

abril, com uma média de 4.384 m
3
s

-1
, a descarga mínima se dá no inverno (junho a agosto) 

com 181 m
3
 s

-1
. (MENDOZA, 1997; BALDOTO; CANELLAS; VELLOSO, 2009). O RPS 

possui uma descarga de 22 km
3
 ano

-1
 em média com uma carga média de sedimento de 2x10

6
 

t.ano
-1   

e concentração de material particulado em suspensão média de 35 mgL
-1

, sendo a sua 

fase dissolvida a de maior relevância (CARVALHO et al., 2002).   
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 Por outro lado, a bacia hidrográfica da BG limita-se a sudoeste com as bacias 

hidrográficas da baixada de Jacarepaguá e da Lagoa Rodrigo de Freitas; a oeste com a bacia 

da Baía da Sepetiba; ao norte com a bacia do RPS (rios Piabanha e Dois Rios); a leste com as 

bacias dos rios Macaé e São João e a SE com as bacias das lagunas de Piratininga, Itaipu e 

Maricá (MALTA, 2005). 

 Segundo Valentin et al. (1999) a hidrogeologia da BG varia segundo um fator 

temporal definido pelo verão chuvoso e um duplo gradiente espacial, vertical e horizontal, 

condicionado pela influência da maré e dos efluentes continentais. Possuindo uma extensão de 

28 Km no eixo N-S e 20 Km de largura máxima, a BG apresenta um volume estimado de 

2x10
9
 m

3
, numa superfície de cerca de 400 Km

2
. A circulação é influenciada pelas correntes 

de maré, do tipo semi-diurna, com amplitude máxima de 1,4 m. A velocidade das correntes na 

boca da baía atinge entre 80 e 150 cm.s
-1

, diminuído nas partes mais internas, chegando até 

menos de 30 cm.s
-1 

com uma descarga media 100 - 140 m
3
s

-1
.  As características hidrológicas 

obedecem a um fator temporal regido pela época de chuvas, passagem de frentes e pelo 

regime de maré.  

 Fica claro que a dinâmica das massas d’água, como os processos oceanográficos 

desenvolvidos na plataforma, tem um papel muito importante no processo de produção, 

transporte, distribuição espacial e deposição das partículas na plataforma, fazendo com que se 

dificulte o reconhecimento das fontes e das características do material que esta se 

depositando.  

 De acordo com Buesseler et al. (2007) a estimativa dos fluxos de matéria orgânica 

transportada na coluna d’água é dificultada por problemas metodológicos como a 

heterogeneidade do material biogênico transportado na coluna d’água, a existência de aportes 

alóctonos e, a intensa dinâmica oceanográfica. Esses problemas são mais pronunciados nas 

regiões costeiras sujeitas a descargas fluvias, como a plataforma continental do SE. 



 

 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO DO FUNDEIO NA PLATARMA CONTINENTAL 

 

Foram realizadas duas campanhas para o lançamento de uma linha de Fundeio 

oceanográfico no período do final da primavera, de 11 de novembro até 19 dezembro de 2010, 

com um tempo de integração
2
 de 3 dias, e no outono de 2011, de 15 março até 14 junho, com 

um tempo de integração de 7 dias para as armadilhas de sedimentação, estas são automáticas e 

munidas de 13 garrafas coletoras. A linha de fundeio foi colocada na plataforma continental 

ao largo do Cabo Frio a -140 m de profundidade na posição 23° 36, S e 041° 34 W a noroeste 

do Estado do Rio de Janeiro com a utilização do navio “Aviso de Pesquisa Aspirante Moura” 

(U-44), do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Foi escolhido esse 

local pela baixa atividade pesqueira de arrasto e movimentação de embarcações e porque 

oferece uma visão mais geral da intensa dinâmica oceanográfica da plataforma continental 

(Figura 6). 

                                                 
2
 Tempo entre a abertura e o fechamento de cada garrafa 
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Figura 6. Porção da plataforma continental SE do Brasil, representando o ponto de instalação 

do fundeio oceanográfico na plataforma continental em Cabo Frio, RJ (Quadrado preto). A 

área azul representa o limite da plataforma continental. 

 

4.2 CONFIGURAÇÃO DA LINHA DE FUNDEIO 

 

 A linha de fundeio foi configurada com uma bóia de subsuperfície monitorada por um 

SMMB (Sub Surface Mooring Monitoring Beacon), posicionada a -30 metros abaixo da 

superfície, fornecendo cerca de 300 Kg de empuxo e garantindo a estabilidade vertical da 

linha. Vinte e um sensores de temperatura (TibdiT v2 - Onset Comp) foram instalados ao 

longo da linha em intervalos de 5 m. Dois perfiladores de correntes (ADP Modelo Aquadopp 

400 KHz / Nortek AS) posicionados a  -76 m (orientado para cima) e a -78 m (orientado  para 

baixo), respectivamente, perfilaram toda a coluna d’água, e um medidor de temperatura, 

condutividade e pressão (CTD Plus V2 / AML) posicionado a -110 m de profundidade 

forneceu informações sobre a massa d’ água na região durante os lançamentos. Os tempos de 

programação de cada equipamento são apresentados na Tabela 1. 

 A linha de fundeio também continha duas armadilhas de sedimentação cônicas 

programáveis tipo Parflux Mark 8-13 (McLane Labs), a primeira instalada a -50 m e a 

segunda a -100 m de profundidade e foram denominadas como armadilha superior (AS) e 

armadilha de fundo (AF) e por último, dois liberadores acústicos Benthos em montagem 
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duplex e liberados por uma unidade 866-A/P com capacidade para localização remota do 

fundeio antes da liberação ( 

Figura 7). A flutuabilidade da linha foi assegurada por três conjuntos de bóias intermediárias. 

Os equipamentos foram colocados num cabo guia reforçado. 

Tabela 1. Profundidade e tempo programado para cada equipamento da linha do fundeio em 

ambos os lançamentos. 

 
Profundidade (m) 

Intervalo de 

amostragem (horas) 

 

Fundeio I Fundeio II Fundeio I FundeioII 

Armadilha AS -50 -50 72
3
 168

2
 

Armadilha AF -100 -100 72 168 

Tidbits cada 5 cada 5 0,5 0,5 

ADP1 -76 -76 0,5 1 

ADP2 -78 -78 0,5 1 

CTD -110 -110 0,5 0,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Tempo total de abertura de cada garrafa. 
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Figura 7. Esquema da linha de fundeio. Destaca-se a posição e profundidade das armadilhas 

de sedimento.  

TidBits   
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4.3 CONFIGURAÇÃO DAS ARMADILHAS DE SEDIMENTO E PRÉ-TRATAMENTO 

DAS AMOSTRAS 

 

 Para a amostragem das partículas capturadas pelas armadilhas de sedimento na 

plataforma continental foram utilizadas duas armadilhas de sedimento com uma área efetiva 

de amostragem de 0,66 m
2
 por armadilha. O carrossel de amostragem equipado com 13 

garrafas de 250 mL de capacidade (Figura 8) foi preparado em cada lançamento com a 

seguinte metodologia. Previamente a cada fundeio, as garrafas foram descontaminadas com 

HCl 5% por 48 horas, logo depois foi preenchida com uma solução preservante de formol 4% 

preparada com água do mar reconstituída, cuja salinidade foi elevada a 70 posteriormente  

corrigido o pH para 8 com adição de Tetraborato de sódio (Na2B4O7·10H2O) (Figura 9) 

(ESTEEDMAN, 1976; SILVERBERG; BAHENA, 2007). 

 

 

Figura 8. Armadilhas de Sedimento tipo Parflux Mark 8-13 utilizadas neste estudo. 
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Figura 9. Fluxograma do pré-tratamento do material para coleta das amostras do fundeio e seu 

montagem. 
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4.4 TRATAMENTO DAS AMOSTRAS COLETADAS 

 

 Posteriormente ao lançamentos dos fundeios, as garrafas das duas armadilhas foram 

transportadas para o laboratório e as amostras coletadas tratadas segundo o procedimento 

descrito a seguir. Com a finalidade de remover os swimmers
4
, as amostras das armadilhas de 

sedimento foram passadas por uma peneira de 1000 µm e imediatamente depois. 

homogeneizadas e fracionadas num quarteador com o objetivo de dividir a amostra em 

alíquotas iguais. A primeira alíquota ou fração 1 foi destinada a determinação do fluxo de 

massa total (FMT), conteúdo de COP, NOP e seus isótopos estáveis δ
13

C e δ
15

N 

respectivamente. As alíquotas restantes foram destinadas a outros tipos de análise 

geoquímicas de interesse do projeto (Figura 10) (SILVERBERG; AGUIRRE; AGUÍÑIGA, 

2006). 

4.5 DETERMINAÇÃO DO FLUXO DE MASSA TOTAL 

 

 O material particulado de cada garrafa após o peneiramento de  1000 µm foi filtrado 

em filtros de fibra de vidro (Whatman GF/F) pré-calcinados a 450 °C por 12 horas 

(GRASSHOFF; KREMLING; EHRHARDT, 1999).  Após o procedimento de filtração, os 

filtros foram lavados com água deionizada para eliminar o conteúdo de Cl
-
 considerado aqui 

como interferente nas análises. Posteriormente, os filtros foram secados a 40 °C e pesados até 

atingir uma massa constante, e a partir desse valor, calculou-se o FMT expressado em mg.m
-

2
.dia

-1
 com a seguinte equação: 

Fluxo (mg.m
-2

.dia
-1

) = (4*α) / (A*γ). 

 Onde (4) representa o fator multiplicados (alíquota) da amostra, (α) representa a massa 

total da amostra-alíquota; (A) representa a área da boca da armadilha de sedimento que é de 

0,66 m
2 
e (γ) representa os dias de integração da amostra. Está equação foi utilizada também 

para determinar os fluxos de carbono e nitrogênio, substituindo (α) pela concentração de 

carbono e nitrogênio respectivamente. 

 

 

                                                 
4
 Refere-se ao zooplâncton metazoário (e peixes pequenos) que são capturados pelas armadilhas de sedimento 

o material desse zooplâncton pode aumentar significativamente a massa total de partículas nas armadilhas, o que 

pode resultar em problemas na medição do fluxo dos parâmetros químicos (BUESSELER et al., 2007).  
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4.6  DETERMINAÇÕES DE δ
13

C, δ
15

N, CARBONO E NITROGÊNIO ORGÂNICO 

 

 Depois da determinação do FMT, as amostras foram descarbonatadas por exposição a 

vapor de HCl por 12 horas em um dissecador. Logo após, as amostras foram deixadas por 12 

horas a 40 °C na estufa para eliminar o HCl residual (LORRAIN, 2003), e imediatamente 

pesadas e colocadas em cápsulas de estanho (9 mm x 5 mm), para determinação do conteúdo 

de C, N e o sinal de δ
15

N e δ
13

C. Estas análises foram realizadas na Isotope Facility da 

Universidade da Califórnia/Davis. 

As análises foram realizadas em um analisador elementar Europa ANCA-GSL acoplado a 

espectrômetro de massa PDZ Europa 20-20 (Sercon Ltd, Cheshire UK). As razões dos 

isótopos estáveis de carbono e nitrogênio foram expressas relação aos padrões internacionais 

V-PDB (Viena PeeDee Belemnite) e ar para o carbono e o nitrogênio, respectivamente, e 

calculadas as razões pela equação: 

(‰) δ
15

N ou δ
13

C  =  
R           R        

R       
            

 Durante a análise, as amostras foram intercaladas com várias réplicas de pelo menos 

dois padrões diferentes, mas selecionados para serem de composição similar às amostras em 

análise,  previamente calibrados com materiais de referência padrão (IAEA-N1, IAEA-

N2, N3-AIEA, USGS-40 e, USGS-41). 

 A relação isotópica preliminar foi medida em relação aos padrões de referência para 

cada amostra analisada, corrigindo os valores para todo o lote com base nos valores 

conhecidos dos padrões. O desvio-padrão geral das análises dos lotes enviados para a Isotope 

Facility na UC/Davis
5
 foi de 0,2‰ para δ

13
C e 0,3‰ para δ

15
N. 

 

                                                 
5
 Dados fornecidos pelo relatório de análise da Isotope Facility UC/Davis e validados pela gerência analítica do 

Projeto Ressurgência. 
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Figura 10. Fluxograma do tratamento das amostras coletadas com a armadilha de sedimento 

na plataforma de Cabo Frio. 

 



48 

 

 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS FÍSICOS 

 

 Os dados de temperatura coletados em intervalos de 5 minutos foram agrupados 

estatísticamente (método de curvatura contínua
6
) em uma grade regular de tempo  de 30 

minutos 5 m verticalmente entre os níveis -30 m e -120 m (Apêndice III), para posterior 

comparação com outros dados físicos. Paralelamente, dados de vento obtidos através do 

programa QuikSCAT da NASA (National Aeronautic and Space Administration) do tipo L3 e 

distribuídos pelo programa Oceanwatch
7
 da NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) foram comparados com o sinal de temperatura e correntes na coluna d’água.  

 Os ADPs coletaram informações a cada metro da coluna d'água em cada período de 

amostragem, em intervalos regulares de 30 minutos no primeiro fundeio e de 1 hora segundo 

fundeio, respectivamente. Os dados foram pós-processados com o software “Surge” da Nortek 

. Nesta fase de pós-processamento, sinais irregulares e com baixo retorno de sinal acústico 

foram eliminados, bem como os pulsos dos três transdutores foram corrigidos para inclinação 

e rolamento dos aparelhos. 

 Os resultados físicos foram então integrados em 3 categorias: temperatura, correntes 

ou escoamento (ambos no perfil vertical da linha de fundeio), e ventos (pontualmente na 

superfície na área de lançamento do fundeio). 

                                                 
6
 Uso do programa Generic Mapping Tools. Smith, W. H. F, and P. Wessel, 1990, Gridding with continuous 

curvature splines in tension, Geophysics, 55, 293−305 
7
 http://coastwatch.pfeg.noaa.gov 



 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 VARIAÇÕES DE TEMPERATURA AO LONGO DA COLUNA D’ÁGUA 

 

Os dados completos de temperatura na coluna d’água para os dois lançamentos são 

apresentados no Apêndice III. A Figura 11 ilustra as variações de temperatura ao longo do 

tempo para os dois lançamentos. É possível observar que as temperaturas na camada dos 

primeiros -50 m foram 4 °C menores durante a primavera quando comparados com o outono, 

quando temperaturas nessa mesma camada atingiram até 24 °C.  

 Neste estudo, determinamos a isoterma de 18°C (tomada como base da picnoclina e 

calculada pela diferença entre o núcleo da AT (24 °C) e da ACAS (6 °C)) como indicativo do 

limite entre as massas d’água ACAS e AT, embora na literatura não exista um consenso 

quanto à delimitação da mistura total entre ACAS e AT. Em média a isoterma de 18 °C 

oscilou entre os -110 a -60 m na coluna de água, posicionando-se em média ao redor de -70 m 

de profundidade.  

 No final da primavera podemos observar duas fases quanto ao comportamento da 

temperatura. A primeira no período correspondente aos 24 primeiros dias de amostragem (de 

13 a 28 de novembro de 2010) do final da primavera, quando a isoterma de 18 °C atingiu uma 

menor profundidade, oscilando entre os -60 e -80 m. A segunda fase se compreendeu de 1 até 

13 de dezembro, quando a isoterma de 18 °C oscilou entre os -60 e -110 m, portanto, mais 

profunda. 

 Por outro lado, no outono de pode-se distinguir quatro fases: na primeira, entre 23 de 

março e 13 de abril de 2011, a isoterma de 18 °C oscilou entre os -100 e -70 m. Na segunda 

fase, entre 13 e 27 de abril de 2011, a isoterma de 18 °C oscilou entre as profundidades de -70 
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e -80 m. Logo depois, na terceira fase, entre  27 de abril e 18 de maio de 2011, a isoterma de 

18 °C varia entre -80 e -90 m. Finalmente na quarta fase, entre 18 de maio e 8 de junho de 

2011, similarmente à segunda quanto o tempo de permanência, a isoterma de 18 °C oscilou 

entre os -75 e -90 m de profundidade. 

 
 

Figura 11. Variações temporais de temperaturas ao longo da coluna d’água no fundeio e 

localização da isoterma de 18°C durante o final da primavera e outono. Os pontos pretos 

representam a localização da AS (-50 m) e AF (-100 m). 

 

5.2 INTENSIDADE E VARIAÇÃO DOS VENTOS 

 

 Os dados completos da intensidade e variação dos ventos são apresentados no 

Apêndice IV. A Figura 12 apresenta as variações temporais e da média dos vetores de 

velocidade do vento superficial ao longo dos experimentos para cada garrafa. Observa-se que 

durante o final da primavera a persistência dos ventos foi no sentido NE, com maior 

intensidade no mês de novembro. No segundo lançamento, correspondente ao outono, foram 

observadas duas fases ou períodos: o primeiro dominado por ventos no sentido NE, nos meses 

de março e abril e, o segundo, entre maio e junho, dominado por fortes rajadas de ventos SO.                 
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Figura 12. Dados de vento obtidos do Programa QuickScatt, para os períodos de coleta dos 

fundeios; final da primavera e, outono, respectivamente. As linhas tracejadas marcam o tempo 

de integração para cada garrafa do fundeio. A direção e tamanho do vetor indicam a direção e 

velocidade dos ventos. 

 

5.3 VARIAÇÃO DO ESCOAMENTO PARALELO E PERPENDICULAR À QUEBRA DA 

PLATAFORMA NA PLATAFORMA CONTINENTAL DE CABO FRIO 

 

 As velocidades obtidas pelos dois ADPs foram integradas nos intervalos de 3 e 7 dias 

correspondentes ao tempo de integração de cada garrafa das armadilhas de sedimento para o 

final da primavera e outono, respectivamente. A posição do fundeio relativo à plataforma 

continental e a região costeira de Cabo Frio é representada na Figura 13, assim como a 

direção do plano perpendicular à quebra da plataforma continental e, paralela à quebra da 

plataforma. As setas azuis indicam o vetor positivo (em acordo com o vetor original u’, 

positivo para L e v’, positivo para N). Para este cálculo, o rotacional do campo vetorial 

simples foi utilizado com o ângulo do eixo paralelo a quebra da plataforma definido como 40° 

no sentido horário, a partir do norte geográfico. Os dados do escoamento residual paralelo  e 

perpendicular à quebra da plataforma, obtidos para integração dos -50 e -100 m na coluna 

d’água para os dois lançamentos na plataforma continental de Cabo Frio são apresentados no 

Apêndice V. 
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Figura 13. Direção do plano perpendicular à quebra da plataforma continental e paralela à 

quebra da plataforma. Se mostra os vetores positivos, u’ perpendicular e v’ paralelo à 

plataforma continental de Cabo Frio.  

 

 Os resultados indicam que durante praticamente todo o período de integração do final 

da primavera, o componente paralelo à plataforma variou entre -0,39 e 0,25 m/s com uma 

média de -0,15±0,17 m/s de residual médio negativo para a profundidade entre 0 e -50 m. E 

para a profundidade entre 0 e -100 m o mesmo componente variou entre -0,30 e 0,15 m/s com 

uma média de -0,10±0,12 m/s, com dominância da componente negativa, indicando o sentido 

NE-SO do residual. Com exceção nos períodos correspondentes a integração das garrafas 1, 8 

e 12 para a profundidade entre 0 e -50 m e; das garrafas 1, 7 e 12 para a profundidade de 0 a    

-100 m, quando o residual positivo indica fluxo SO-NE, provavelmente associado a passagem 

de sistemas frontais (Figura 14). 

  Por outro lado, os fluxos residuais da corrente no sentido perpendicular à borda da 

plataforma continental  variaram entre -0,12 e 0,21 m/s  com uma média de 0±0,09 m/s para a 

profundidade entre 0 e -50 m, com dominância da componente negativa. E para a 
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profundidade entre 0 e -100 m o mesmo componente variou entre -0,16 e 0,12 m/s com uma 

média de -0,04±0,09 m/s. Exceto nos períodos correspondentes a integração das garrafas 1, 5, 

10 e 12 para a profundidade entre 0 e -50 m e; das garrafas 1, 10 e 12 para a profundidade 

entre 0 e -100 m, indicando entrada preferencial de água na plataforma (Figura 14). 

 No outono o componente perpendicular foi negativo por quase todo o lançamento, 

variando entre -0,16 e 0,04 m/s com uma média de -0,04±0,06 m/s de residual médio para a 

profundidade entre 0 e -50 m, excetuando o período de integração das garrafas 1, 3, 7 e 13, 

indicando pulsos fracos em direção à costa. E para a profundidade entre 0 e -100 m o 

componente variou entre -0,13 e 0,09 m/s com uma média de -0,04±0,07 m/s, excetuando o 

período de integração das garrafa 1, 3 e 13 (Figura 14).  

 A componente paralela foi continuamente negativa indicando fluxo NE-SO, variando 

entre -0,37 e  0,06 m/s com uma média de -0,08±0,11 m/s para a profundidade entre 0 e -50 

m. E para a profundidade entre 0 e -100 m variou entre -0,42 e 0,10 m/s com uma média de -

0,09±0,14 m/s. Identificou-se pulsos fracos positivos nas garrafas 5,7 e 13 de 0 a -50 m de 

profundidade e nas garrafas 5,7 8 de 0 a -100 m de profundidade, indicando escoamento no 

sentido SO-NE nestes períodos (Figura 14). 
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         (A)                                 (B) 

 

Figura 14.  Escoamento residual do transporte paralelo à plataforma (v- residual) e 

perpendicular a plataforma (u- residual), obtidos integrando as profundidades indicadas no 

gráfico para os dois lançamentos na plataforma continental de Cabo Frio. (A) Final da 

primavera, (B) Outono. As barras representam o período de integração de cada garrafa das 

armadilhas de sedimento. 

 

5.4 FLUXOS DE MASSA TOTAL (FMT) e CARBONO ORGÂNICO PARTICULADO 

(COP) 

 

 As análises revelaram que existe uma grande flutuação com relação ao fluxo de 

partículas, especialmente na armadilha do fundo (AF), sendo principalmente maior durante o 

lançamento realizado no final da primavera, quando comparada com o outono (Os dados de 

fluxos completos para os dois lançamentos são apresentados no Apêndice I).  
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 O FMT durante os dois experimentos apresentaram duas fases cada um para ambas as 

armadilhas (AS e AF), segundo o comportamento da magnitude do fluxo da seguinte maneira 

(Tabela 2):  

 O FMT do final da primavera teve  uma primeira fase caracterizada por apresentar um 

maior FMT no período compreendido entre 11 de novembro e 1 de dezembro (garrafas 1 a 7) 

apresentando uma variação de 1,06 a 52,69 mg.m
-2

.dia
-1 

e, uma segunda fase com FMT 

menores entre 1 de dezembro e  19 de dezembro de 2010 (garrafas 8 a 13) apresentando uma 

variação de 4,54 a 11,01 mg.m
-2

.dia
-1

.   

 Na primeira fase do outono, compreendida entre os dias 23 de março e 27 de abril 

(garrafas 1 a 6), o FMT se caracterizou por ser análogo à segunda fase do final da primavera 

quanto a magnitude. Nesta fase o FMT apresentou uma variação de 2,62 a 10,70 mg.m
-2

.dia
-1

. 

Já na  segunda fase, compreendida entre 04 de maio e 08 de junho (garrafas 7 a 12), o FMT  

variou de 4,05 a 20,97 mg.m
-2

.dia
-1

.  

 Considerando os períodos completos de amostragem os valores médios de FMT 

para as AS foram maiores na primavera do que no outono, da mesma maneira que para as AF. 

 O fluxo de carbono orgânico particulado (COPfluxo), mostrou uma relação
8
 positiva 

com o FMT  durante o estudo (R=0,8; p<0,05) para a AS e (R=0,9; p<0,05) para a AF. Por 

outro lado, o fluxo de COP mostrou menores flutuações que o FMT, oscilando entre 0,50 - 

5,37 mgCOP m
-2

.dia
-1 

e com uma média de 2,05 ± 1,15 mgCOP m
-2

.dia
-1 

na primavera e, 0,33 

- 3,38 mgCOP m
-2

.dia
-1

 com uma média de 1,42 ± 0,79 mgCOP m
-2

.dia
-1 

no outono. 

 Na primavera o fluxo de COP foi levemente superior na AS, enquanto no outono foi 

significativamente superior.  Da mesma maneira que com o FMT, o fluxo do COP evidenciou 

duas fases nos mesmos períodos. A primeira fase apresentou fluxos de COP entre 0,50 e 5,37 

mgCOP m
-2

.dia
-1

, e na segunda de 0,73 a 2,40 mgCOP m
-2

.dia
-1

. No outono a primeira fase 

apresentou fluxos de COP entre 0,33 e 3,38 mgCOP m
-2

.dia
-1

 e, na segunda os fluxos de COP 

variaram entre  0,54 e 2,20 mgCOP m
-2

.dia
-1

. 

 É interessante notar que durante o outono, o fluxo de COP se mostrou superior quando 

o FMT diminuiu. Porém, durante a primavera não é possível ver esta relação.  O NOP 

acompanhou a tendência do COP, apresentando valores entre 0,11 e 1,19 mgNOP m
-2

.dia
-

                                                 
8
 Coeficiente de correlação de Pearson. 
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1
 com um valor médio de 0,47±0,23 mgNOP m

-2
.dia

-1
  no final da primavera e, entre 0,04 e 

0,73 mgNOP m
-2

.dia
-1

 e uma média de 0,28 ± 0,17 mgNOP m
-2

.dia
-1

 no outono  (Tabela 2). 

Tabela 2. Caracterização dos fluxos das partículas coletadas pelas armadilhas de sedimento 

AS e AF para (A) Final da primavera e (B) Outono. 

 

            (A) 

 
FMT 

(mg.m¯².dia¯¹) 

COP (Fluxo) 

(mg.m¯².dia¯¹) 

NOP (Fluxo) 

(mg.m¯².dia¯¹) 

    
Final da 

Primavera-AS    

    
Fase I 

 
  

Valor mínimo: 3,89 1,21 0,31 

Valor máximo: 23,93 3,90 0,83 

Média: 11,74 ± 6,27 2,48 ± 0,88 0,55 ± 0,17 

    
Fase II 

   
Valor mínimo: 4,85 1,06 0,29 

Valor máximo: 8,30 2,4 0,56 

Média: 6,89 ± 1,40 1,64 ± 0,46 0,43 ± 0,12 

    
Média Total: 9,50 ± 5,18 2,09 ± 0,81 0,49 ± 0,15 

    
Final da 

Primavera-AF    

    
Fase I 

   Valor mínimo: 1,06 0,50 0,17 

Valor máximo: 52,69 5,37 1,20 

Média: 21,76 ± 17,53 2,66 ± 1,74 0,57 ± 0,34 

    
Fase II 

   
Valor mínimo: 3,54 0,73 0,11 

Valor máximo: 11,01 1,82 0,51 

Média: 7,70 ± 3,29 1,25 ± 0,39 0,31 ± 0,14 

    
Média Total: 15,27 ± 14,54 2,01 ± 1,45 0,45 ± 0,29 
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(B) 

 

 

 

FMT 

(mg.m¯².dia¯¹) 

COP (Fluxo) 

(mg.m¯².dia¯¹) 

NOP (Fluxo) 

(mg.m¯².dia¯¹) 

Outono-AS 
   

    
Fase I 

   
Valor mínimo: 3,54 1,12 0,25 

Valor máximo: 10,70 3,38 0,74 

Média: 6,70 ± 2,43 2,23 ± 0,79  0,43 ± 0,17 

    
Fase II 

   
Valor mínimo: 4,05 0,54 0,08 

Valor máximo: 13,85 2,20 0,48 

Média: 8,4  ±  3,18 1,51  ±  0,57 0,31  ±  0,13 

    
Média Total: 7,56 ± 2,84 1,87 ± 0,76 0,37 ± 0,16 

    
Outono- AF 

   
    

Fase I 
   

Valor mínimo: 2,62 0,33 0,04 

Valor máximo: 7,35 0,99 0,18 

Média: 3,90 ±  1,75 0,61 ± 0,27 0,10 ± 0,06 

    
Fase II 

   
Valor mínimo: 5,29 0,66 0,11 

Valor máximo: 20,97 2,04 0,42 

Média: 12,37 ± 6,48 1,34 ± 0,52 0,25 ± 0,11 

    
Média Total: 8,14 ± 6,33 0,97 ± 0,55 0,18 ± 0,11 

 

5.5 VARIAÇÕES TEMPORAIS DE RAZÃO N/C E CONCENTRAÇÃO DE CARBONO E 

NITROGÊNIO ORGÂNICO PARTICULADO 

 

 Na Tabela 3 são apresentadas as concentrações máximas e mínimas com seus valores 

médios do COP, NOP, N/C e C/N para os dois períodos de amostragem em cada armadilha 

(dados completos são apresentados no Apêndice II). Para os três parâmetros observou-se uma 

alta variabilidade durante o período de final de primavera em comparação com o outono. No 

outono a concentração de COP nas armadilhas de sedimento apresentou uma notável 

diminuição no final do período de amostragem. 
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 Na Tabela 3, pode-se verificar que a concentração no COP oscilou entre 101,9 e 473,1 

mg.g
-1

 com uma média de 208,4 ± 81,9 mg.g
-1 

e a concentração do NOP variou de 20,2 – 

216,7 mg.g
-1 

com uma média de 54,8 ± 39,2 mg.g
-1

no para o fundeio do final da primavera . 

 No outono a concentração de COP variou de 59,7 e 369,4 mg.g
-1

 com uma média de 

203,7 ± 96 mg.g
-1

 e, a concentração do NOP variou de 8,9 – 69,9 mg.g
-1

 com uma média de 

39.5 ± 19,9 mg.g
-1

. A concentração média de COP e NOP no final da primavera foi maior do 

que no outono (Tabela 3), da mesma maneira as armadilhas AS apresentaram maiores valores 

que as armadilhas AF. A razão N/C no final da primavera apresentou uma média de 0,24 ± 

0,07, oscilando entre 0,15 – 0,45, no outono tal razão mostrou uma menor variabilidade, com 

uma média 0,18 ± 0,26, oscilando entre 0,12 – 0,22, variando em torno da razão Redfield 

0,176 (REDFIELD, 1958). 

Tabela 3. Caracterização das concentrações de COP, NOP e da razão N/C nas amostras 

coletadas nas armadilhas de sedimento AS e AF, em ambas épocas de amostragem. 

 

 

COP (mg.g
-1

) NOP (mg.g
-1

) 
Razão N/C 

(w/w) 

Razão C/N 

(Molar) 

Final da 

Primavera-AS 

   

 

    

 

Valor mínimo: 163,02 34,62 0,18 3,23 

Valor máximo: 312,00 80,86 0,36 6,27 

Média: 234,77 ± 47,51 57,42 ± 13,26 0,24 ± 0,05   4,89 ± 0,94 

 

Final da 

Primavera-AF 
   

 

    
 

Valor mínimo: 101,90 20,24 0,15 2,54 

Valor máximo: 473,13 216,72 0,45 7,53 

Média: 182,10 ± 101,07 52,23 ± 54,90 0,24 ± 0,08 4,89 ± 0, 94 

    

 

Outono-AS 
   

 

    
 

Valor mínimo: 134,32 20,86 0,15 5,29 

Valor máximo: 369,45 69,97 0,22 7,51 

Média: 255,89 ± 84,91 50,93 ± 16,37 0,20 ± 0,02 5,90 ± 0,70 

    

 

Outono-AF 

 

   

 

Valor mínimo: 59,73 8,98 0,12 5,48 

Valor máximo: 274,58 54,71 0,21 9,67 

Média: 151,51 ± 78,20 28,13 ± 16,67 0,17 ± 0,02 6,71 ± 1,20 
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5.6 VARIAÇÕES DOS ISÓTOPOS ESTÁVEIS δ
13

C E δ
15

N NA MATERIA ORGÂNICA 

PARTICULADA 

 

 Os valores mínimos, máximos e o desvio padrão do δ
13

C e δ
15

N para cada lançamento 

são descritos na Tabela 4.  A média de δ
13

C na primavera foi de -23,4 ± 0,5‰ oscilando entre 

-24,5 e -22,2‰, enquanto que no outono o δ
13

C apresentou uma média de -23,1 ± 1,6‰ 

oscilando entre -27,3 e -21,4‰ (dados completos são apresentados no Apêndice II). Durante 

todo o estudo os isótopos mostraram variações significativas entre os lançamentos e entre as 

armadilhas. 

Tabela 4. Caracterização de δ
13

C e δ
15

N para o material coletado nas armadilhas de sedimento 

nos dois lançamentos. 

 

 
δ

13
C (‰ vs PDB) δ

15
N (‰ vs NAtm) 

   
Final da 

Primavera-AS   

   
Valor mínimo: -23,9 1,3 

Valor máximo: -22,3 6,6 

Média: -23,3 ± 0,4 4,0 ± 1,3 

   
Final da 

Primavera-AF   

   
Valor mínimo: -24,6 1,8 

Valor máximo: -22,9 5,1 

Média: -23,6 ± 0,6 3,5 ± 1,0 

   
Outono-AS 

  
   

Valor mínimo: -25,6 3,0 

Valor máximo: -21,6 6,1 

Média: -22,9 ± 1,1 4,6 ± 1,1 

   
Outono-AF 

  
   

Valor mínimo: -27,3 1,1 

Valor máximo: -21,4 5,9 

Média: -23,3 ± 2,1 3,7 ± 1,4 

   



 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 

 

6.1 DINÂMICA OCEANOGRÁFICA E TRANSPORTE DE MATERIAL NA 

PLATAFORMA CONTINENTAL DE CABO FRIO DURANTE O FINAL DA 

PRIMAVERA DE 2010 E DO OUTONO DE 2011 

 

 O padrão de ventos durante o lançamento do final da primavera foi dominado 

claramente por ventos NE, com uma maior intensidade entre os dias 16 de novembro e 04 de 

dezembro de 2010, em concordância com o padrão descrito por Castro et al. (2006) para esta 

época.  A ocorrência de uma temperatura menor na camada de -30 até -50 m no final da 

primavera poderia estar relacionada com mecanismos de ascensão da ACAS, como vórtices 

ou ressurgência costeira (Figura 15) (CASTELAO; BARTH,  2006; CALADO; 

GANGOPADHYAY; SILVEIRA, 2008).  

 Durante o outono o comportamento dos ventos pode ser dividido em duas fases: a 

primeira entre os meses de março e abril dominado por ventos NE, e a segunda entre maio e 

junho, com ventos preferencialmente SO. Observa-se que apesar da persistência de ventos 

SO, houve uma presença constante da ACAS na borda da plataforma continental, sugerindo 

que a presença da ACAS na borda plataforma não está só condicionada à persistência de 

ventos NE, ao contrario do que é citado por Castelão et al. (2006) (Figura 15). No entanto, 

este período apresentou uma diminuição na quantidade de material coletado pelas armadilhas. 

Outra característica verificada neste período foi um forte aumento no transporte paralelo a 

costa no princípio da amostragem (Figura 14), o que pode estar relacionado com o padrão de 

meandramento e vórtices descrito por Calado et al. (2010), explicando assim as temperaturas 

mais baixas na plataforma continental nesta época. 
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Figura 15. Comparação entre o (A) FMT (AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a armadilha 

superior e fundo no final da primavera e no outono, respectivamente), (B) temperatura (em 

destaque: a isoterma de 18°C e a posição das armadilhas de sedimento a -50 m e -100 m  

como linhas tracejadas em preto) e (C) ventos superficiais no ponto do fundeio para o 

lançamento do final da primavera e outono, respectivamente. As linhas tracejadas em 

vermelho representam a divisão entre os períodos ou fases presentes no estudo para cada 

parâmetro. 

 

 Os dados de temperatura fornecidos pelos sensores de temperatura (TidbiT) mostraram 

que a posição vertical da isoterma de 18°C alcançou uma média superficial de -70 m de 

profundidade, oscilando entre -55 e -110 m de profundidade na primavera e, -65 e -100 m no 

(A) 

(B) 

(C) 
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outono (Figura 11); tais condições indicam a ascensão de águas frias da ACAS, o que pode 

induzir períodos mais ou menos produtivos. No entanto, esta não atingiu a camada superficial 

(0 a -30 m de profundidade). 

  Na tentativa de encontrar relações entre o comportamento dos ventos e a temperatura 

ao longo do estudo realizou-se uma correlação
9
 entre o gradiente de temperatura

10
 (Tabela 5) 

e com o divergente dos ventos, apresentando-se uma boa relação entre estas variáveis para a 

época da primavera (R= 0,89 p<0,05), o que sugere que o vento estaria influenciando o 

comportamento da temperatura na coluna d’água. Não obstante, durante o outono não se 

apresentou uma relação significativa entre estas variáveis (R=0,38 p>0,05), sugerindo que os 

ventos não exerceram controle no comportamento da temperatura da coluna d’água para esta 

época. Ainda assim, a ACAS esteve presente na plataforma continental.  

Tabela 5. Gradiente de temperatura calculado para a coluna d’água (-30 a -120 m) durante os 

dois lançamentos. Valores mais altos se relacionam com uma maior estratificação na coluna 

d’água e os menores valores se relacionam com uma maior mistura. 

  
Gradiente de temperatura (°C/m) na 

coluna d’água 

Garrafa Final da primavera  Outono  

1 0,08 0,09 

2 0,08 0,1 

3 0,09 0,09 

4 0,09 0,07 

5 0,09 0,07 

6 0,08 0,09 

7 0,06 0,09 

8 0,05 0,1 

9 0,04 0,09 

10 0,03 0,09 

11 0,03 0,1 

12 0,04 0,1 

13 0,05 0,1 

 

 A relação entre o gradiente de temperatura na coluna d’água e o FMT para o 

lançamento do final da primavera não evidenciou uma correlação significativa (R=0,45 

                                                 
9
 Correlação de Sperman com um p<0,05 de confiança. 

 
10

 O gradiente de temperatura foi calculado da seguinte forma: gradiente T° = T°(-50 m) – T° (-100 m)/-50 m, 

para cada período de integração das garrafas. 
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p>0,05 e R=0,48 p>0,05 para a AS e AF, respectivamente), sugerindo que existe outro fator 

agindo concomitantemente controlando a variação dos FMT, possivelmente o transporte 

advectivo. Não obstante, durante o outono a mesma relação apresentou uma moderada 

correlação em ambas às armadilhas (R=0,65 p<0,05 e R=0,61 p<0,05 para a AS e AF, 

respectivamente). Isto pode ser explicado pela estratificação da coluna d’água que 

caracterizou este período (Tabela 5), sugerindo uma influência da temperatura no 

comportamento dos FMT nesta época. No entanto, os FMT para esta época foram 

expressivamente mais baixos do que no final da primavera, possivelmente devido a influência 

das AT e AC na coluna d’água, resultando em águas mais oligotróficas.  

 Os menores FMT foram observados na segunda metade da primavera, correspondente 

ao mês novembro (garrafas 1 e 2) e dezembro (garrafas 6 a 13), quando os ventos NE têm 

maior frequência sobre a plataforma e  influência sobre a plataforma, como também no 

começo do outono entre os meses de março e abril (VALENTIN, 1994; CALADO; 

GANGOPADHYAY; SILVEIRA, 2008), sugerindo que estes não são o motor principal que 

exerce controle sobre  a variação dos FMT na plataforma continental. Em concomitância com 

os dados de temperatura e ventos, a corrente residual medida pelos ADPs sugere um aumento 

no transporte paralelo a plataforma continental em direção NE-SO, o que poderia explicar 

também as variações nos FMT (Figura 14).  

 A análise do coeficiente de variação mostrou um grau significativo de variabilidade no 

fluxo e na composição das partículas que estão sendo transportadas e capturadas pelas 

armadilhas de sedimento na plataforma continental para ambas as épocas estudadas, com uma 

variabilidade de 89,5% e 61.2% para o final da primavera e o outono, respectivamente. Pode-

se notar também que o FMT foi diferente para ambas as épocas, chegando, durante a 

primavera, a ser duas vezes maior que o valor apresentado no outono (Figura 15). 

 Foram identificados claramente dois picos máximos nas variações temporais do FMT, 

durante a segunda metade de novembro no final da primavera, entre as garrafas 3 e 6, 

apresentando um valor médio de 14,28±6,25 mg.m
-
² d

-1
 na AS e, 33,24±12,97 mg.m

-2
 d

-1
 na 

AF, e no final do outono entre as garrafas 11 e 12, com uma média de 8,10±0,71 mg.m
-
² d

-1
 na 

AS e, 20,28±0,97 mg.m
-
² d

-1
 na AF (Figura 15), sendo mais na AF. Esses valores podem estar 

relacionados com alta produção de material orgânico na coluna d’água, que é promovida pela 

ascensão da ACAS, o que pode ser observado pelos dados do perfil de temperatura. No 

entanto, esses altos valores de FMT também podem estar relacionados com transporte 
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advectivo de partículas e aportes de plumas continentais, como do RPS, pois nesta época se 

apresentam as maiores vazões  que acompanham as intensidades de pluviosidade (Figura 16).  

 

Figura 16. Vazão média mensal para o RPS  no ano 2010 e no período de janeiro a março de 

2011. (Estação de Campos - Ponte Municipal, em Campos dos Goytacazes - RJ)
11

. 

 

 A correlação
9
 dos FMT das AS e AF durante o final da primavera apresentou um       

R=0,86 (p<0.05), mostrando que existe um processo comum que controla os fluxos do 

material depositado nas armadilhas de superfície e fundo. No outono, por sua vez a mesma 

correlação apresentou um R=0,49 (p>0,05), o que sugere diferenças entre os processos que 

controlam os fluxos do material transportado nas partes superior e inferior da coluna d’água.  

 Mediante o teste W de Mann-Whitney
12

, para o FMT no final da primavera apresentou 

uma variação média do FMT de 11,25 e 13,75mg.m
-2

 d
-1

 nas AS e AF respectivamente, com 

um valor (p=0,40) mostrando que não existe diferença significativa no FMT entre as 

armadilhas superior e inferior. No lançamento correspondente ao outono este teste 

demonstrou uma variação média 13,66 e 11,33mg.m
-2

 d
-1

 para AS e AF, respectivamente com 

um valor de (p=0,43) indicando que também não se têm uma diferença significativa entre os 

FMT entre ambas as armadilhas. Enquanto as variações porcentuais do FMT foram de 1,53 % 

                                                 
11

 Fonte: Agência Nacional de Águas (http://www.ana.gov.br/portalsnirh/).  
12

 Esta teste é construído misturando os dados das amostras, ordenando-os de menor para maior e comparando as 

variações médias das duas amostras nos dados misturados. Um valor de p>0,05 aceita a hipótese de que não 

existem diferencias significativas entre as amostras comparadas.  

http://www.ana.gov.br/portalsnirh/
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para AS e 44,08 % na AF entre os dois lançamentos de amostragem, mostrando que as 

maiores diferenças se apresentaram na armadilha do fundo (AF) durante o estudo. 

 Na primavera a relação
9
 entre os FMT e o escoamento perpendicular R= -0,32 p>0,05 

e paralelo R= -0,16 p>0,05 à plataforma continental mostrou que não existe uma relação 

significativa  entre estas variáveis. No outono a mesma relação apresentou uma valor de R=-

0,39 p>0,05 para o escoamento perpendicular à plataforma e um valor de R=0,01 p>0,05, para 

o escoamento paralelo à plataforma, o que sugere que o transporte das partículas está 

determinado pela interação do escoamento perpendicular e paralelo à plataforma continental e 

não pela influência de um só escoamento, o que é evidência do intenso transporte advectivo 

na plataforma.  

 A heterogeneidade entre os valores do FMT nas AS e AF para ambas as épocas 

mostram claras diferenças entre os períodos de amostragem numa escala de dias a semanas. 

No entanto não se encontraram diferenças entre os FMT para ambas as profundidades, o que 

pode indicar que o material particulado depositado nas armadilhas de sedimento está sendo 

submetido a processos de intenso transporte advectivo na plataforma continental e, que está 

sendo afetado pela intensa dinâmica oceanográfica que caracteriza a plataforma continental de 

Cabo Frio.  

 Esta dinâmica é representada pela presença de meandros produzidos pelo cisalhamento 

da CB, vórtices que favorecem a ascensão da ACAS na borda da plataforma, e que também 

atuam na dispersão das plumas costeiras ao longo da plataforma, influenciando o transporte e 

o tempo de retenção na coluna d’água e deposição das partículas na plataforma continental 

(Figura 17). 
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Figura 17. Principais processos oceanográficos relacionados no transporte, dispersão e 

deposição de partículas na plataforma continental de Cabo Frio
13

. 

 

 No tocante a qualidade, as concentrações de carbono mostraram ser ligeiramente 

maiores nas AS do que nas AF durante quase todo o experimento. No entanto, não se 

evidencia uma expressiva diferença na concentração de COP que está sendo transportado na 

coluna d’água e depositado nas armadilhas para ambos os lançamentos, bem como para 

ambas as profundidades porém, apresentou-se com uma alta variabilidade.  

 Do mesmo modo que o FMT, o fluxo de COP apresentou uma alta variabilidade entre 

épocas, com um coeficiente de variação de 56,2 e 55,8% para o experimento no final da 

primavera e no outono, respectivamente. O fluxo de COP teve uma variação de entre 6 e 

47,3% do total de partículas coletadas pelas armadilhas de sedimento . 

                                                 
13

 Imagem do sensor MODIS AQUA de 17/06/2010 fonte: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov 

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/
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 No fundeio I, correspondente ao final da primavera, o fluxo de COP apresentou uma 

boa correlação
9
 com o FMT (R=0.74 p<0,05), o que sugere uma origem similar para as 

partículas. A AS exibiu um fluxo de COP levemente maior do que a AF (variação média de 

13,5 e 11,5 respectivamente), no entanto o teste de W de Mann-Whitney
12

 mostrou que está 

diferença não foi significativa (p=0,50) o que pode estar indicando uma prevalência de 

transporte lateral.  Além disso, tanto a concentração, quanto o fluxo de COP e NOP se 

caracterizaram por apresentar altos valores coincidentes com a presença de águas mais frias 

na zona fótica (-50m). 

 A ascensão da ACAS talvez seja produto da combinação da ressurgência costeira e da 

aparição de vórtices na borda da plataforma típicos para esta época (CAMPOS; VELHOTE; 

SILVEIRA, 2000; LOPES et al., 2006; CALADO; GANGOPADHYAY; SILVEIRA, 2008). 

Além disso, o aumento nos aportes fluviais de plumas costeiras nesta época também pode ser 

citado como um fator contribuinte para o aumento da produtividade e do transporte de 

partículas na plataforma continental e, portanto, do FMT e do fluxo de COP na coluna d’água.  

 No outono se observa uma alta variabilidade entre o fluxo de COP coletados em 

ambas as armadilhas (Figura 18). Evidenciam-se duas fases: a primeira entre as garrafas 1 e 8, 

onde as AS e AF apresentaram maiores FMT e maiores concentrações de COP; uma segunda 

fase, entre as garrafas 9 e 12, quando houve uma queda no fluxo de COP para ambas as 

armadilhas. Estas fases refletem provavelmente uma diminuição substancial dos eventos de 

ressurgência durante o outono. A frente interna da CB traz água quente sobre a margem 

continental e, junto a influência da AC resultam em uma condição de estratificação da coluna 

d’água, favorecendo a presença na plataforma continental de águas empobrecidas em 

nutrientes. Embora o FMT tenha sido maior durante o período entre as garrafas 8 e 12, isto 

pode estar relacionado com uma alta proporção de carbonatos, os quais tem sido associados a 

períodos oligotróficos em águas das margens continentais (Figura 18) (SILVERBERG; 

AGUIRRE; AGUÍÑIGA, 2006).  
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Figura 18. Variações temporais de (A) FMT e (B) fluxo do COP do material coletado nas 

armadilhas de sedimento (AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a armadilha superior e fundo no 

final da primavera e no outono, respectivamente), as datas representam o final do período de 

integração de cada amostra. 

 

 A concentração de COP apresentou uma média de 244,9 ± 67,4 mg/g e 167 ± 90,3 

mg/g para AS e AF, respectivamente durante o estudo. Indicando uma alta variabilidade entre 

armadilhas AS e AF, como também entre épocas, esta poderia estar relacionada com 

processos de advecção e dinâmica da disponibilidade de nutrientes na coluna d’água, 

importantes para o incentivo da produtividade primaria e no transporte de material suspendido 

na plataforma.   

 Os principais picos de concentração de COP foram concomitantes com períodos de 

FMT baixos como mostra a Figura 18. De fato há uma correlação negativa (R= -0.45; N=50, 
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p˂0.005) entre o FMT e a concentração de COP durante todo o estudo, o que sugere que a 

concentração de carbono coletado nas armadilhas diminui com o aumento do FMT (Figura 

19). Esta relação negativa indica também que o aumento na proporção do fluxo de material 

litogênico ou carbonático aumenta em conjunto com o FMT. 

 

Figura 19. Correlação entre o FMT e a concentração de COP do material coletado pelas 

armadilhas de sedimento na plataforma continental de Cabo Frio para ambos períodos. 

 

 Por outro lado, os dados mostram que independentemente do tempo de integração das 

armadilhas, o fluxo do conteúdo de material coletado não esteve condicionado por estes (3 

dias para a o final da primavera e 7 dias para o outono) e, sim pela época de amostragem 

aonde se apresenta uma dinâmica oceanográfica diferenciada e altamente variável não só em 

escalas de tempo, como também espacialmente na plataforma continental. Estas diferenças 

são expressas na temperatura da coluna d’água, na direção e intensidade dos ventos,  na 

direção e velocidade das correntes, as quais são importantes no processo de dispersão e 

transporte de partículas suspendidas.  

 Outros fatores que pode estar afetando diretamente o fluxo de partículas na plataforma 

continental são os processo de erosão costeira, o aumento da vazão e dos aportes de plumas 

costeiras, como da BG e do RPS. Segundo Badotto, Canellas e Vellosa (2009); Mendoza 

(1997) e Valentin et al. (1999), as bacias hidrográficas aumentam consideravelmente sua 

vazão por causa da época de chuvas (dezembro a fevereiro) desempenhando, assim, uma 
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função importante  no processo de dispersão de partículas na plataforma continental (Figura 

16). 

 

6.2 POSSÍVEIS FONTES E PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA 

ORGÂNICA PARTICULADA NA PLATAFORMA CONTINENTAL DE CABO FRIO 

 

 As razões C/N ou N/C tradicionalmente são usadas como ferramentas para discriminar 

as possíveis fontes de matérias orgânicas predominantes no ambiente (MEYERS, 1997). A 

razão N/C nas partículas coletadas na plataforma continental de Cabo Frio mostrou uma 

considerável variação e foram especialmente baixos em comparação com outros estudos 

(LUND-HANSEN; PEJRUP; FLODERUS, 2004; GAYE et al., 2007; AGUIÑIGA; 

SANCHEZ; SILVERBERG, 2010; COLLINS et al., 2011).  

 Durante este estudo a razão N/C foi mais constante, apresentando uma média de 

0,22±0,06, o qual variou em torno da razão Redfield de 0,176 (REDFIELD, 1958) (Figura 

20). Apesar disto, os valores tenderam a ser maiores do que o valor Redfield, especialmente 

durante o final da primavera, quando os valores apresentaram também uma maior 

variabilidade (Tabela 3). O teste W de Mann-Whitney
12

 (p=0,50) mostrou que não existem 

diferenças significativas entre as razões N/C das AS e AF durante o estudo, o que indica que 

as partículas não estão sofrendo uma grande remineralização durante o afundamento. Esta 

evidência também suporta a hipótese de um ativo transporte lateral de partículas na 

plataforma continental de Cabo Frio, conforme foi demonstrado nos estudos realizados por 

Lund-Hansen, Pejrup e Floderus, (2004); Khim et al. (2007) e  Palenques et al. (2002). 
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Figura 20. Variações temporais das razões (A) N/C e (B) C/N presentes no material 

particulado coletado nas armadilhas de sedimento (AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a 

armadilha superior e fundo no final da primavera e no outono, respectivamente), as datas 

representam o final do período de integração de cada amostra. 

 

 Na relação entre o FMT e razão N/C (Figura 21) pode se observar que quando os FMT 

foram baixos, a razão N/C teve uma maior variabilidade. Por outro lado, quanto maior o FMT 

menor a variabilidade da razão N/C e mais próximo ficava da razão Redfield, sugerindo 

entrada de matéria orgânica nova. No entanto, os maiores fluxos estiveram presentes na AF, o 

que pode ser evidência de transporte advectivo na plataforma continental de matéria orgânica 

de origem continental. 
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Figura 21. Relação entre o FMT com a razão N/C nas amostras coletadas nas armadilhas de 

sedimento na plataforma continental de Cabo Frio. AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a 

armadilha superior e fundo no final da primavera e no outono, respectivamente. A linha 

ponteada representa a razão Redfield (1958). 

 

 A relação entre os traçadores isotópicos do material permite identificar padrões 

vinculados com mudanças nas fontes. No final da primavera e no outono os valores de δ
13

C 

apresentaram uma média ao redor de -23‰, o qual está estreitamente relacionado com 

características de fitoplâncton marinho (-18‰ até -23‰), (MEYERS, 1994, 1997; 

AGUIÑIGA; SANCHEZ; SILVERBERG, 2010). No entanto, a primavera e outono 

apresentaram grandes oscilações de δ
13

C entre -24,5 até -22.2‰ e, de -27,3 até -21,4‰ 

respectivamente (Figura 22). 
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Figura 22. Variações temporais de δ
13

C e δ
15

N presente no MOP coletado pelas armadilhas de 

sedimento na plataforma continental de Cabo Frio, as datas representam o final do período de 

amostragem da amostra (AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a armadilha superior e fundo no 

final da primavera e no outono, respectivamente). 

 

 A relação entre a razão N/C com a concentração de COP mostrou um R = 0,4; p<0,05, 

embora este coeficiente de correlação não tenha sido bom, o valor de p mostra que existe uma 

relação estatisticamente significativa, muito embora relativamente fraca. Da mesma forma as 

baixas razões N/C se relacionaram com valores isotópicos de δ
13

C e δ
15

N mais leves durante 

os dois lançamentos (Figura 23), o que é consistente com material derivado de origem 

continental. Esta evidência fortalece a hipótese do transporte advectivo relacionado com 

vórtices e, mecanismos tais como ondas internas na plataforma continental (CALADO et al., 

2010; CHRESTEN; PETERSON, 1999).  
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Figura 23. Relações entre as razões N/C e δ
13

C, δ15N, concentração de COP e NOP, no 

material coletado pelas armadilhas de sedimento (AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a 

armadilha superior e fundo no final da primavera e no outono, respectivamente). A linha 

ponteada indica a razão Redfield (REDFIELD, 1958). 

 

 Os sinais mais leves de δ
13

C (<-25‰) foram sempre caracterizados por apresentar 

baixos fluxos de COP e pelo forte aumento na direção do escoamento paralelo à plataforma 

continental (Figura 14), o que poderia corroborar com a provável origem continental desse 

material (Figura 24) em processos de drenagem dos rios e da erosão costeira. Tomando como 

referência o valor médio reportado por Kähler e Voss (1996) de -21 e -25,64 ‰ para o 

material da pluma do RPS pode-se observar que os menores fluxos de COP do material 

coletado evidenciam um tipo de aporte continental de outras possíveis fontes. Por outro lado, 

os valores mais pesados de δ
13

C ocorreram em uma concentração de carbono mais ampla, o 

que sugere uma mistura mais complexa para a origem dessas partículas. Cabe ressaltar que 

quanto maior o fluxo de COP os valores se relacionaram mais com material derivado de 
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origem fitoplânctonico, sugerindo que estes estão associados a eventos de alta produtividade 

(Figura 24).  Os baixos sinais de δ
13

C juntamente com as baixas razões N/C foram observadas 

apenas durante o lançamento de outono, enquanto que os valores mais pesados de δ
13

C com 

maiores razões N/C foram observados em ambos os períodos.  

 

Figura 24. Relação entre o fluxo de COP e o δ
13

C nas amostras coletadas nas armadilhas de 

sedimento na plataforma continental de Cabo Frio. A cor cinza representa a maior tendência 

dos valores do  δ
13

C durante o estudo. O retângulo ressalta a identificação de material de 

origem continental nas amostras coletadas na plataforma continental de Cabo Frio (AS-I; AF-

I, AS-II; AF-II indicam a armadilha superior e fundo no final da primavera e no outono, 

respectivamente). 

 

 Em relação com o δ
15

N, os valores mostraram uma tendência a serem mais pesados 

quando o COP apresenta uma maior concentração.  A tendência positiva entre a concentração 

de COP o NOP e os valores de δ
15

N sugere que aparentemente existe um processo comum 

que controla tanto o sinal δ
15

N como a concentração de COP e NOP (Figura 25). Os sinais de 

δ
15

N são altamente influenciados pela composição isotópica e pelo grau de assimilação dos 

nutrientes pelos organismos, o nitrogênio pode ocorrer sob várias formas químicas o que torna 

seu ciclo muito complexo e por sua vez o comportamento isotópico.  
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Figura 25. Relações entre a concentração de COP com o (A) δ
13

C, (B) δ
15

N e, NOP com (C) 

δ
15

N do material coletado pelas armadilhas de sedimento (AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a 

armadilha superior e fundo no final da primavera e no outono, respectivamente). 

 

 Quanto as áreas de intrusão d’águas ricas em nutrientes como nas de ressurgência, a 

principal fonte de nitrogênio para os organismos fotossintetizantes é o NO3
-
 que possui um 

sinal ao redor de 5‰ (SIGMAN et al., 2009). O δ
15

N não só reflete as fontes de matéria 

orgânica, mas também e principalmente os processos dentro do ciclo do nitrogênio (Figura 

26) (ALTABET et al., 1999; COBANYILDIZ et al., 2006; SIGMAN et al., 2009). 

 A disponibilidade de nitrogênio inorgânico na plataforma continental de Cabo Frio 

está condicionada à entrada de nutrientes provenientes das plumas costeiras e pela ascensão 

da ACAS. Desta forma  o δ
15

N pode refletir o equilíbrio entre derivados de nitrato de 

produção nova ou de produção regenerada.  Valores baixos têm sido relacionados a entradas 

de matéria orgânica de origem continental com constituintes ricos em NO3
-.
 No entanto uma 

constante entrada de NO3
-
 pode permitir uma discriminação isotópica em favor do 

14
N 



77 

 

 

 

(HUON, 2002) apresentando valores mais leves de δ
15

N. Por sua vez, Voss e Altabet (1996) 

mostraram que como os organismos assimilam preferencialmente os isótopos mais leves do 

nitrogênio, ocorre um enriquecimento gradual do nitrato com relação ao 
15

N da matéria 

orgânica no decorrer de um afloramento fitoplânctonico. Por outro lado, altos valores de δ
15

N 

podem indicar contribuição de zooplâncton, através de suas pelotas fecais. 

 De acordo com Montoya; Horrigan e McCarthy (1991) cada incremento de um nível 

na cadeia trófica é acompanhado por um enriquecimento entre 3-4‰ de δ
15

N. Além disso, o 

δ
15

N também pode incrementar durante a diagênese da matéria orgânica ao longo da coluna 

d’água. Deste modo o fracionamento isotópico decorrente da decomposição microbiana 

resulta em alteração do δ
15

N das partículas no processo de transporte e sedimentação, 

conseqüentemente se esperaria que os valores das armadilhas do fundo fossem mais 

enriquecidos (ALTABET et al., 1999; LOUREY; TRULL; SIGMAN, 2003; SIGMAN et al., 

2009).  

 

Figura 26. Modelo conceitual do ciclo de nitrogênio e o fracionamento associado a várias de 

suas reações para a plataforma continental de Cabo Frio. As setas representam as maiores 

transformações biológicas no nitrogênio. Valores típicos do fator de enriquecimento isotópico 

são colocados para as rações que tem sido caracterizada isotopicamente. Apresentam-se os 

estados de oxidação para formas inorgânicas dissolvidas. As estimativas do fracionamento 

isotópico foram baseadas na informação bibliográfica. 
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 Nas armadilhas de sedimento foram encontrados valores de δ
15

N muito baixos (Figura 

25), os quais podem estar ligados à preferência do consumo de δ
14

N pelos organismos no 

começo dos períodos de alta produtividade. No entanto estes baixos valores, também podem 

indicar o aporte de material continental (CASTRO; ROSSETTI; PESSENDA, 2010). 

Adicionalmente, as fixações biológicas de nitrogênio realizado por organismos diazotróficos 

contribuem também com um baixo sinal de δ
15

N na MOP (WU et al., 2003; HASTINGS; 

SIGMAN; LIPSCHULTZ, 2003; SIGMAN et al., 2009; KNAPP et al., 2010) o que poderia 

explicar os baixos valores de δ
15

N quando as concentrações de COP foram menores.  

 O δ
15

N não evidenciou diferença significativa entre o sinal para a AS e AF ao longo do 

estudo (p=0,66 teste de W de Mann-Whitney
12

). No entanto, foram observados valores 

levemente mais pesados na armadilha AS, o que sugere e corrobora com outras observações 

de que a matéria orgânica não esta sendo transportada de maneira verticalmente. Isto indica 

que o transporte e os processos degradativos são importantes na discriminação das partículas 

coletadas na plataforma (Figura 22).          

 Considerando os valores dos isótopos estáveis do fitoplâncton de água doce e marinho, 

do material de influência continental, tais como solos e restos de plantas vasculares, 

(McCALLISTER et al., 2004) as partículas coletadas em Cabo Frio se caracterizam por se 

apresentar como uma mistura de fontes,  possivelmente devido a intensa hidrodinâmica entre 

a costa e a plataforma (Figura 27).  
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Figura 27. Relação entre o δ
13

C, δ
15

N na MOP coletada nas armadilhas de sedimento na 

plataforma continental de Cabo Frio (AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a armadilha superior e 

fundo no final da primavera e no outono, respectivamente). 

 

 A maioria do material de origem continental foi coletada no outono, especialmente na 

armadilha do fundo (AF), como mostrados pelos valores de δ
13

C e as baixas razões N/C. Este 

fato leva a sugerir que algumas frações das partículas podem ter origem provavelmente em 

processos de erosão, sedimentação e de ressuspensão secundária de material fino de origem 

continental em áreas da plataforma interna e, no transporte desde as plumas costeiras. Tais 

partículas são mantidas em suspensão pela ação de vórtices, os quais favorecem o seu tempo 

de permanência na coluna d’água e o seu transporte desde as plumas costeiras até áreas de 

média e borda da plataforma continental (Figura 29). Este processo pode se intensificar na 

época de chuvas, quando a vazão das plumas costeiras e a atividade dos vórtices são maiores, 

o que coincide com a época de maior incidência da ressurgência costeira. A Figura 28, mostra 

a comparação entre o sinal de δ
13

C e a vazão do RPS,  pode se  verificar que quando o rio 

estava nas épocas das maiores vazões os sinais de δ
13

C mais leves foram mais evidentes, estes 
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se associaram por sua vez ao um aumento no escoamento paralelo a plataforma continental no 

sentido NE-SO neste época (Figura 14). 

 

 

Figura 28. Comparação entre (A) sinal de δ
13

C (AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a armadilha 

superior e fundo no final da primavera e no outono, respectivamente) e; (B) dados diários da 

vazão do RPS
14

 para o lançamento do final da primavera e do outono. A linha tracejada marca 

o início da amostragem para cada período. Os números no gráfico do RPS representam o 

fechamento do período de integração de cada garrafa. 

 

                                                 
14

 Fonte: Agência Nacional de Águas (http://www.ana.gov.br/portalsnirh/). Ressalta-se a carência de algumas 

medições durante de ano 2011. 

http://www.ana.gov.br/portalsnirh/


 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Modelo conceitual da interação entre os mecanismos oceanográficos atuantes na plataforma continental de Cabo Frio e o fluxo de 

material particulado capturado nas armadilhas de sedimentação.  
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 Nesse sentido o aporte por efeitos erosivos, assim como de plumas costeiras  na 

plataforma continental tem um papel muito importante como contribuinte de material na 

plataforma continental. O RPS, por exemplo, é o maior sistema fluvial da costa SE, com uma 

vazão máxima de 4.384 m
3
 s

-1
 nos meses de maior intensidade pluviométrica (MENDOZA, 

1997). Esse rio possui um aporte para a plataforma continental de até 2x10
6 

Ton/ano de 

material particulado em suspensão (CARVALHO et al., 2002). A maioria desse material é 

depositado na costa no entanto, mecanismos como a mudança na direção da costa e o 

transporte da CB favorecem o transporte e a distribuição das partículas mais finas para áreas 

fora da plataforma continental onde o estresse do cisalhamento da CB é menor. O banco de 

dados das imagens de satélite da plataforma continental tomadas durante o Projeto 

Ressurgência revelam a dispersão das plumas pela plataforma (Figura 17). 

 Durante o JOPS-II (Joint Oceanographic Projects) Kähler e Voss (1996) 

caracterizaram  o bulk do material em suspensão da pluma do RPS coletado com armadilhas 

de sedimento langragianas. Seus resultados mostraram valores de δ
13

C oscilando entre -21 e -

25,64‰, com uma média de -23,3±1,1‰ e de δ
15

N entre 4,74 e 10,38‰, com uma média de 

8,22 ±1,2‰. Os valores de δ
13

C do RPS foram consistentes em sua maioria com os valores de 

δ
13

C para material continental coletado pelas armadilhas de sedimento na plataforma 

continental de Cabo Frio neste estudo. No entanto, os valores mais leves não poderiam ser 

explicados por contribuições do RPS. 

 A contribuição de outra possível fonte em larga escala, talvez pudesse ser explicada 

por material transportado pela BG.  Este processo tem sido observado por Knoppers (1990). 

Não obstante, Kalas et al. (2009) reporta valores encontrados no material particulado em 

suspensão no canal central da BG que oscilaram entre -21,3% e -15,1‰ para o δ
13

C e entre 

7,3 e 11,1‰  para o δ
15

N. Estes valores ainda não explicariam a origem do material de origem 

terrestre capturado pelas armadilhas de sedimento na plataforma continental de Cabo Frio, 

sugerindo ainda outra possível fonte de material continental. 

 O fornecimento de material particulado e substâncias dissolvidas de origem 

continental, através da coluna d’água podem afetar diretamente o fluxo e a composição 

isotópica da matéria orgânica (KHIM et al., 2007). Com a finalidade de calcular o potencial 

de diluição das partículas provenientes de diferentes fontes que representam a proporção de 

fonte continental para as partículas capturadas nas armadilhas de sedimento em Cabo Frio, 

usou-se o modelo dos dois membros finais de mistura (GAYE et al.,  2007) 
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 Onde o δ
13

Cmarinho corresponde ao membro marinho de -22‰ (MEYERS, 1994), o 

δ
13

Ccontinental é o membro continental de -27‰ (MEYERS, 1996) e, o δ
13

Carmadilha representa o 

valor da amostra na armadilha de sedimento. Os resultados indicam que a fonte marinha 

prevalece em ambos os lançamentos, com incursões de material derivado de fontes 

continentais, sendo consistente com os padrões de deposição de plumas (Figura 30).  

 No final da primavera verificou-se uma baixa variabilidade temporal nas fontes, o que 

sugere que esta época é a mais produtiva e o SRCF se mostra mais dinâmico na plataforma 

continental, e que a intrusão de ressurgência de borda de plataforma promovida por vórtices 

se faz mais freqüente, aumentando a produtividade da plataforma (VALENTIN, 1994; 

CAMPOS; VELHOTE; SILVEIRA, 2000; CALADO; GANGOPADHYAY; SILVEIRA, 

2008; CALADO et al., 2010). Todos estes processos na plataforma promoveriam um sinal 

tipicamente marinho, diluindo qualquer sinal dos aportes continentais.  

 O material de origem continental foi identificado nas garrafas 1 a 3 do lançamento de 

outono contribuindo com aproximadamente entre 70 e 90% do material coletado nesse 

período de integração (21 dias de amostragem), seguido de picos individuais na AS ao final 

de maio. Em geral, durante o estudo observou-se uma contribuição ao redor de 30% de 

material continental, o que evidenciaria que tanto as fontes continentais como as marinhas 

atuam concomitantemente na fertilização do SRCF (Figura 30). Esta evidência fortalece e 

corrobora a idéia de um transporte advectivo de partículas na plataforma como principal 

agente. É importante ressaltar que os picos de aporte continental coincidem com o período 

quando se observou um aumento no transporte paralelo à plataforma continental (Figura 14).  
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Figura 30. Fonte de diluição de isótopos de carbono baseado no modelo de mistura para os 

dois membros finais (AS-I; AF-I, AS-II; AF-II indicam a armadilha superior e fundo no final 

da primavera e no outono, respectivamente). 

 

 Na época do outono os eventos de ressurgência costeira induzidos por ventos NE são 

menos freqüentes. Nestes períodos, a ACAS não abandona a plataforma continental, 

permanecendo sobre a plataforma externa, o que foi evidenciado pelos perfis de temperatura 

da coluna d’água observadas no estudo (Figura 11). Em larga escala, os aportes continentais 

oriundos da erosão costeira e da drenagem continental contribuem com a fertilização da 

coluna d’água na plataforma continental. Já a dispersão, o transporte e a ressuspensão desse 

material na plataforma, assim como o tempo de residência na coluna d’água são favorecidos 

pelo transporte da CB, pelos vórtices produzidos pelo seu cisalhamento e pela mudança na 

linha litoral. 

 O SRCF se mostra como um sistema altamente dinâmico onde intervém um mosaico 

de eventos altamente variáveis, tanto em temporalmente, como espacialmente. Assim é 

possível caracterizar o mosaico do SRCF como:  

I. A ressurgência costeira: Influenciada pela intensidade e direção dos ventos (possui 

uma duração 3-4 dias). O rotacional do vento causa o bombeamento de Ekman e 

entrada da ACAS na plataforma interna (e consequente produtividade marinha na 

zona eufótica) com uma frequência 10-15 dias (VALENTIN, 1994; CAMPOS; 

VELHOTE; SILVEIRA, 2000). 
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II. Ressurgência de meio e borda da plataforma: Induzida pela geração de vórtices e o 

cisalhamento da CB  e as águas costeiras (freqüência 10-15 dias) (CALADO, 

2010). Marés com frequência de 12 e 24 horas com pulsos de sizígia/quadratura 

com frequências de 7-14 dias.  

 

III. Aportes Continentais: As  evidências apontam que aparentemente parte do 

material de origem produto da erosão costeira e da drenagem fluvial são 

incorporados na coluna d’água e, favorecidos pela hidrodinâmica da plataforma 

continental fazem com que aumente o tempo de residência e o transporte na coluna 

d’água, integrando-se assim como uma parte importante na dinâmica e 

produtividade do SRCF (Figura 31). 

 

 

Transformando-se assim em um mosaico de eventos que favorecem a presença da ACAS na 

plataforma continental, assim como a produtividade primária e a dispersão e, tempo de 

retenção de partículas na coluna d’água (Figura 31).  
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Figura 31.  Compartimentalização conceitual (Imagem do sensor MODIS AQUA
15

) dos 

eventos que influenciam na geração, transporte e, dispersão de material particulado no SRCF. 

As linhas azuis representam as ressurgências costeiras, a linhas vermelhas representam a 

influência continental das plumas costeiras e os círculos brancos representam áreas de ativa 

formação de vórtices. 

                                                 
15

 Fonte: HTTP://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov 

(A) 

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/


 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 As relações entre fatores isolados, como temperatura, divergente dos ventos, 

escoamento perpendicular e paralelo a plataforma continental com  o FMT não foram 

significativas. O fluxo de partículas não pode então ser explicado pelo controle de um 

único fator, mas sim pela interação de eventos na plataforma continental. O transporte 

advectivo pode ser explicado pela interação de tais fatores.  

 Não se identificou uma relação entre a direção dos ventos e a permanência da ACAS 

na borda da plataforma. Porém quando a influência de esses ventos foi menor, durante 

o outono, se teve um aumento considerável na temperatura da camada sub-superficial 

da coluna d’água e uma diminuição nos FMT.  

 O fluxo de partículas varia de maneira significativa no final da primavera, o qual pode 

estar associado a eventos de maior produtividade para esta época, que teve também 

uma dominância de escoamento paralelo a borda da plataforma na direção NE-SO, o 

que poderia favorecer um aumento no FMT. 

 Os baixos fluxos de COP no outono são o resultado de uma maior influência da AT e 

AC na coluna d’água resultando em um ambiente mais estratificado  desenvolvendo  

condições mais oligotróficas na plataforma continental.  

 Os altos fluxos na armadilha do fundo, acompanhados das razões N/C baixas, 

fortalecem a idéia de uma maior dominância no transporte advectivos de partículas na 

plataforma continental  

 A composição isotópica elemental de δ
13

C e δ
15

N revelou uma composição 

heterogênia, mostrando uma influência marcada por matéria orgânica de origem 
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fitoplanctônica e de origem continental atuando concomitantemente no material 

particulado capturado pelas armadilhas na plataforma continental. 

 Os aportes continentais e o transporte pelo escoamento paralelo a plataforma 

continental possuem um papel muito importante no processo do fornecimento de 

material ao sistema de ressurgência na plataforma de Cabo Frio. 
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Apêndice I. Dados de Fluxo de massa do material coletado pelas armadilhas de sedimento 

superior e fundo para os dois lançamentos. 

Armadilha Garrafa 

Data de 

fechamento 

da garrafa 

Matéria 

particulada 

total (mg) 

FMT 

(mg.m¯².dia¯¹) 

COP (fluxo) 

(mg.m¯².dia¯¹) 

NOP (fluxo) 

(mg.m¯².dia¯¹) 

I-AS 1 13/11/2010 7,12 3,89 1,21 0,31 

I-AS 2 16/11/2010 14,52 7,33 1,97 0,45 

I-AS 3 19/11/2010 20,73 10,47 1,93 0,50 

I-AS 4 22/11/2010 47,40 23,94 3,90 0,83 

I-AS 5 25/11/2010 21,92 11,07 2,79 0,59 

I-AS 6 28/11/2010 23,07 11,65 2,45 0,46 

I-AS 7 01/12/2010 27,40 13,84 3,11 0,71 

I-AS 8 04/12/2010 9,61 4,86 1,45 0,31 

I-AS 9 07/12/2010 15,83 7,99 1,56 0,56 

I-AS 10 10/12/2010 12,40 6,26 1,48 0,29 

I-AS 11 13/12/2010 16,12 8,14 1,92 0,55 

I-AS 12 16/12/2010 16,44 8,30 2,40 0,54 

I-AS 13 19/12/2010 11,49 5,80 1,06 0,38 

       I-AF 1 13/11/2010 6,08 3,43 0,64 0,17 

I-AF 2 16/11/2010 2,09 1,06 0,50 0,23 

I-AF 3 19/11/2010 53,31 26,92 3,25 0,70 

I-AF 4 22/11/2010 104,33 52,69 5,37 1,20 

I-AF 5 25/11/2010 51,81 26,17 2,85 0,53 

I-AF 6 28/11/2010 53,85 27,20 3,88 0,67 

I-AF 7 01/12/2010 29,41 14,86 2,19 0,56 

I-AF 8 04/12/2010 7,00 3,54 0,73 0,11 

I-AF 9 07/12/2010 21,80 11,01 1,57 0,34 

I-AF 10 10/12/2010 19,19 9,69 1,03 0,21 

I-AF 11 13/12/2010 16,21 8,19 1,33 0,29 

I-AF 12 16/12/2010 19,97 10,09 1,82 0,51 

I-AF 13 19/12/2010 7,31 3,69 1,07 0,41 
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Armadilha Garrafa 

Data de 

fechamento 

da garrafa 

Matéria 

particulada 

total (mg) 

FMT 

(mg.m¯².dia¯¹) 

COP (fluxo) 

(mg.m¯².dia¯¹) 

NOP (fluxo) 

(mg.m¯².dia¯¹) 

II-AS 1 23/03/2011 23,36 5,06 1,62 0,30 

II-AS 2 30/03/2011 49,41 10,70 3,38 0,74 

II-AS 3 06/04/2011 34,56 7,48 2,70 0,46 

II-AS 4 13/04/2011 29,07 6,29 2,32 0,43 

II-AS 5 20/04/2011 33,24 7,19 2,29 0,46 

II-AS 6 27/04/2011 16,36 3,54 1,12 0,25 

II-AS 7 04/05/2011 34,11 7,38 1,37 0,29 

II-AS 8 11/05/2011 64,00 13,85 2,20 0,48 

II-AS 9 18/05/2011 41,45 8,97 1,88 0,41 

II-AS 10 25/05/2011 18,69 4,05 0,54 0,08 

II-AS 11 01/06/2011 39,76 8,61 1,72 0,35 

II-AS 12 08/06/2011 35,11 7,60 1,38 0,28 

       II-AF 1 23/03/2011 16,15 3,49 0,33 0,04 

II-AF 2 30/03/2011 33,97 7,35 0,44 0,07 

II-AF 3 06/04/2011 12,97 2,62 0,34 0,05 

II-AF 4 13/04/2011 18,67 4,04 0,99 0,18 

II-AF 5 20/04/2011 13,97 3,02 0,76 0,15 

II-AF 6 27/04/2011 13,51 2,92 0,80 0,16 

II-AF 7 04/05/2011 24,44 5,29 0,98 0,21 

II-AF 8 11/05/2011 32,51 7,04 1,21 0,22 

II-AF 9 18/05/2011 50,93 11,02 2,04 0,42 

II-AF 10 25/05/2011 47,85 10,36 0,66 0,11 

II-AF 11 01/06/2011 96,88 20,97 1,30 0,22 

II-AF 12 08/06/2011 90,52 19,59 1,85 0,38 



 

 

 

 

Apêndice 2. Dados das características da MOP coletada pelas armadilhas de sedimento durante o final da primavera de 2010 e outono de 2011 

Armadilha Garrafa 
Data de fechamento 

da garrafa 
COP 

(mg/g) 
%C δC13 

NOP 

(mg/g) 
%N δN15 C/N N/C 

I-AS 1 13/11/2010 312,01 31,20 -23,19 80,87 8,09 4,08 4,50 0,26 

I-AS 2 16/11/2010 268,59 26,86 -22,83 61,42 6,14 4,82 5,10 0,23 

I-AS 3 19/11/2010 183,88 18,39 -23,35 47,35 4,73 4,47 4,53 0,26 

I-AS 4 22/11/2010 163,02 16,30 -23,64 34,62 3,46 4,67 5,49 0,21 

I-AS 5 25/11/2010 252,07 25,21 -23,24 53,64 5,36 4,32 5,48 0,21 

I-AS 6 28/11/2010 210,44 21,04 -23,51 39,13 3,91 4,39 6,27 0,19 

I-AS 7 01/12/2010 225,01 22,50 -23,16 51,42 5,14 3,86 5,10 0,23 

I-AS 8 04/12/2010 297,72 29,77 -23,53 63,26 6,33 6,62 5,49 0,21 

I-AS 9 07/12/2010 194,62 19,46 -22,29 70,25 7,03 2,30 3,23 0,36 

I-AS 10 10/12/2010 236,97 23,70 -23,53 46,69 4,67 4,04 5,92 0,20 

I-AS 11 13/12/2010 235,82 23,58 -23,49 67,65 6,77 3,23 4,07 0,29 

I-AS 12 16/12/2010 289,25 28,93 -23,58 64,52 6,45 3,57 5,23 0,22 

I-AS 13 19/12/2010 182,71 18,27 -23,93 65,74 6,57 1,32 3,24 0,36 

I-AF 1 13/11/2010 185,94 18,59 -24,39 50,14 5,01 1,95 4,33 0,27 

I-AF 2 16/11/2010 473,13 47,31 -24,58 216,72 21,67 1,81 2,55 0,46 

I-AF 3 19/11/2010 120,63 12,06 -23,23 25,84 2,58 4,12 5,45 0,21 

I-AF 4 22/11/2010 101,90 10,19 -23,49 22,72 2,27 3,24 5,23 0,22 

I-AF 5 25/11/2010 108,98 10,90 -23,33 20,24 2,02 3,80 6,28 0,19 

I-AF 6 28/11/2010 142,66 14,27 -24,12 24,79 2,48 4,43 6,71 0,17 

I-AF 7 01/12/2010 147,49 14,75 -23,06 37,44 3,74 3,68 4,60 0,25 

I-AF 8 04/12/2010 205,40 20,54 -23,69 31,79 3,18 5,14 7,54 0,15 

I-AF 9 07/12/2010 142,80 14,28 -22,90 30,66 3,07 3,08 5,43 0,21 

I-AF 10 10/12/2010 106,62 10,66 -23,12 21,84 2,18 3,99 5,70 0,20 

I-AF 11 13/12/2010 162,41 16,24 -23,17 35,05 3,50 4,53 5,41 0,22 

I-AF 12 16/12/2010 180,47 18,05 -22,94 50,91 5,09 3,73 4,14 0,28 

I-AF 13 19/12/2010 288,89 28,89 -24,37 110,90 11,09 2,42 3,04 0,38 

           



 

 

 

 

 

Armadilha Garrafa 
Data de fechamento 

da garrafa 
COP (mg/g) %C δC13 

NOP 

(mg/g) 
%N δN15 C/N N/C 

II-AS 1 23/03/2011 319,58 31,92 -21,56 59,75 5,97 5,44 6,24 0,19 

II-AS 2 30/03/2011 316,22 31,63 -22,68 69,01 6,90 3,84 5,35 0,22 

II-AS 3 06/04/2011 361,03 36,10 -23,96 61,08 6,11 5,93 6,90 0,17 

II-AS 4 13/04/2011 369,45 36,95 -23,72 67,96 6,80 5,67 6,34 0,18 

II-AS 5 20/04/2011 317,87 31,79 -23,33 64,25 6,43 6,07 5,77 0,20 

II-AS 6 27/04/2011 317,49 31,75 -22,54 69,97 7,00 5,55 5,29 0,22 

II-AS 7 04/05/2011 185,20 18,52 -22,01 39,81 3,98 4,16 5,43 0,21 

II-AS 8 11/05/2011 158,81 15,88 -21,97 34,38 3,44 2,96 5,39 0,22 

II-AS 9 18/05/2011 209,40 20,94 -23,10 45,83 4,58 5,03 5,33 0,22 

II-AS 10 25/05/2011 134,32 13,43 -25,57 20,87 2,09 3,78 7,51 0,16 

II-AS 11 01/06/2011 199,81 19,98 -21,58 41,14 4,11 3,14 5,67 0,21 

II-AS 12 08/06/2011 181,51 18,15 -23,02 37,20 3,72 4,10 5,69 0,20 

II-AF 1 23/03/2011 94,66 9,47 -27,33 11,42 1,14 2,14 9,67 0,12 

II-AF 2 30/03/2011 59,74 5,97 -26,75 8,99 0,90 1,15 7,76 0,15 

II-AF 3 06/04/2011 131,72 13,17 -26,22 19,83 1,98 2,89 7,75 0,15 

II-AF 4 13/04/2011 245,14 24,51 -22,83 44,71 4,47 5,49 6,40 0,18 

II-AF 5 20/04/2011 250,16 25,02 -22,40 49,08 4,91 5,89 5,95 0,20 

II-AF 6 27/04/2011 274,59 27,46 -22,91 54,72 5,47 5,04 5,85 0,20 

II-AF 7 04/05/2011 184,75 18,48 -21,47 39,33 3,93 3,92 5,48 0,21 

II-AF 8 11/05/2011 172,06 17,21 -22,00 31,35 3,13 2,97 6,40 0,18 

II-AF 9 18/05/2011 184,95 18,50 -22,68 37,79 3,78 3,68 5,71 0,20 

II-AF 10 25/05/2011 63,93 6,39 -21,85 10,72 1,07 3,40 6,95 0,17 

II-AF 11 01/06/2011 61,86 6,19 -21,45 10,49 1,05 3,76 6,88 0,17 

II-AF 12 08/06/2011 94,64 9,46 -22,10 19,20 1,92 3,69 5,75 0,20 
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Apêndice III. Dados de temperatura registrados pelos TidBits na coluna d’água. 

Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 1 1,5 -31,3 22,19 

Fundeio-I 1 1,5 -33,8 22,06 

Fundeio-I 1 1,5 -36,3 21,91 

Fundeio-I 1 1,5 -38,8 21,77 

Fundeio-I 1 1,5 -41,3 21,62 

Fundeio-I 1 1,5 -43,8 21,48 

Fundeio-I 1 1,5 -46,3 21,33 

Fundeio-I 1 1,5 -48,8 21,13 

Fundeio-I 1 1,5 -51,3 20,91 

Fundeio-I 1 1,5 -53,8 20,71 

Fundeio-I 1 1,5 -56,3 20,55 

Fundeio-I 1 1,5 -58,8 20,39 

Fundeio-I 1 1,5 -61,3 20,21 

Fundeio-I 1 1,5 -63,8 19,98 

Fundeio-I 1 1,5 -66,3 19,73 

Fundeio-I 1 1,5 -68,8 19,45 

Fundeio-I 1 1,5 -71,3 19,16 

Fundeio-I 1 1,5 -73,8 18,91 

Fundeio-I 1 1,5 -76,3 18,61 

Fundeio-I 1 1,5 -78,8 18,27 

Fundeio-I 1 1,5 -81,3 17,98 

Fundeio-I 1 1,5 -83,8 17,76 

Fundeio-I 1 1,5 -86,3 17,61 

Fundeio-I 1 1,5 -88,8 17,42 

Fundeio-I 1 1,5 -91,3 17,19 

Fundeio-I 1 1,5 -93,8 17,03 

Fundeio-I 1 1,5 -96,3 16,95 

Fundeio-I 1 1,5 -98,8 16,90 

Fundeio-I 1 1,5 -101,3 16,77 

Fundeio-I 1 1,5 -103,8 16,57 

Fundeio-I 1 1,5 -106,3 16,36 

Fundeio-I 1 1,5 -108,8 16,17 

Fundeio-I 1 1,5 -111,3 15,99 

Fundeio-I 1 1,5 -113,8 15,84 

Fundeio-I 1 1,5 -116,3 15,71 

Fundeio-I 1 1,5 -118,8 15,61 

Fundeio-I 1 1,5 -121,3 15,56 

Fundeio-I 1 1,5 -123,8 15,52 

Fundeio-I 2 4,6 -31,3 22,26 

Fundeio-I 2 4,6 -33,8 22,09 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 2 4,6 -36,3 21,91 

Fundeio-I 2 4,6 -38,8 21,72 

Fundeio-I 2 4,6 -41,3 21,52 

Fundeio-I 2 4,6 -43,8 21,33 

Fundeio-I 2 4,6 -46,3 21,14 

Fundeio-I 2 4,6 -48,8 20,88 

Fundeio-I 2 4,6 -51,3 20,58 

Fundeio-I 2 4,6 -53,8 20,33 

Fundeio-I 2 4,6 -56,3 20,14 

Fundeio-I 2 4,6 -58,8 19,95 

Fundeio-I 2 4,6 -61,3 19,73 

Fundeio-I 2 4,6 -63,8 19,46 

Fundeio-I 2 4,6 -66,3 19,17 

Fundeio-I 2 4,6 -68,8 18,90 

Fundeio-I 2 4,6 -71,3 18,65 

Fundeio-I 2 4,6 -73,8 18,38 

Fundeio-I 2 4,6 -76,3 18,12 

Fundeio-I 2 4,6 -78,8 17,88 

Fundeio-I 2 4,6 -81,3 17,61 

Fundeio-I 2 4,6 -83,8 17,31 

Fundeio-I 2 4,6 -86,3 17,01 

Fundeio-I 2 4,6 -88,8 16,81 

Fundeio-I 2 4,6 -91,3 16,73 

Fundeio-I 2 4,6 -93,8 16,63 

Fundeio-I 2 4,6 -96,3 16,51 

Fundeio-I 2 4,6 -98,8 16,36 

Fundeio-I 2 4,6 -101,3 16,20 

Fundeio-I 2 4,6 -103,8 16,06 

Fundeio-I 2 4,6 -106,3 15,91 

Fundeio-I 2 4,6 -108,8 15,81 

Fundeio-I 2 4,6 -111,3 15,70 

Fundeio-I 2 4,6 -113,8 15,60 

Fundeio-I 2 4,6 -116,3 15,51 

Fundeio-I 2 4,6 -118,8 15,45 

Fundeio-I 2 4,6 -121,3 15,37 

Fundeio-I 2 4,6 -123,8 15,23 

Fundeio-I 3 7,7 -31,3 22,45 

Fundeio-I 3 7,7 -33,8 22,28 

Fundeio-I 3 7,7 -36,3 22,11 

Fundeio-I 3 7,7 -38,8 21,91 

Fundeio-I 3 7,7 -41,3 21,70 

Fundeio-I 3 7,7 -43,8 21,47 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 3 7,7 -46,3 21,21 

Fundeio-I 3 7,7 -48,8 20,87 

Fundeio-I 3 7,7 -51,3 20,45 

Fundeio-I 3 7,7 -53,8 20,12 

Fundeio-I 3 7,7 -56,3 19,86 

Fundeio-I 3 7,7 -58,8 19,61 

Fundeio-I 3 7,7 -61,3 19,31 

Fundeio-I 3 7,7 -63,8 19,00 

Fundeio-I 3 7,7 -66,3 18,67 

Fundeio-I 3 7,7 -68,8 18,42 

Fundeio-I 3 7,7 -71,3 18,28 

Fundeio-I 3 7,7 -73,8 17,97 

Fundeio-I 3 7,7 -76,3 17,74 

Fundeio-I 3 7,7 -78,8 17,61 

Fundeio-I 3 7,7 -81,3 17,37 

Fundeio-I 3 7,7 -83,8 17,04 

Fundeio-I 3 7,7 -86,3 16,63 

Fundeio-I 3 7,7 -88,8 16,43 

Fundeio-I 3 7,7 -91,3 16,44 

Fundeio-I 3 7,7 -93,8 16,36 

Fundeio-I 3 7,7 -96,3 16,21 

Fundeio-I 3 7,7 -98,8 15,96 

Fundeio-I 3 7,7 -101,3 15,75 

Fundeio-I 3 7,7 -103,8 15,55 

Fundeio-I 3 7,7 -106,3 15,38 

Fundeio-I 3 7,7 -108,8 15,23 

Fundeio-I 3 7,7 -111,3 15,11 

Fundeio-I 3 7,7 -113,8 15,00 

Fundeio-I 3 7,7 -116,3 14,89 

Fundeio-I 3 7,7 -118,8 14,81 

Fundeio-I 3 7,7 -121,3 14,76 

Fundeio-I 3 7,7 -123,8 14,79 

Fundeio-I 4 10,8 -31,3 22,56 

Fundeio-I 4 10,8 -33,8 22,42 

Fundeio-I 4 10,8 -36,3 22,24 

Fundeio-I 4 10,8 -38,8 22,04 

Fundeio-I 4 10,8 -41,3 21,83 

Fundeio-I 4 10,8 -43,8 21,59 

Fundeio-I 4 10,8 -46,3 21,32 

Fundeio-I 4 10,8 -48,8 20,98 

Fundeio-I 4 10,8 -51,3 20,57 

Fundeio-I 4 10,8 -53,8 20,23 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 4 10,8 -56,3 19,97 

Fundeio-I 4 10,8 -58,8 19,72 

Fundeio-I 4 10,8 -61,3 19,43 

Fundeio-I 4 10,8 -63,8 19,13 

Fundeio-I 4 10,8 -66,3 18,82 

Fundeio-I 4 10,8 -68,8 18,55 

Fundeio-I 4 10,8 -71,3 18,34 

Fundeio-I 4 10,8 -73,8 18,12 

Fundeio-I 4 10,8 -76,3 17,89 

Fundeio-I 4 10,8 -78,8 17,62 

Fundeio-I 4 10,8 -81,3 17,35 

Fundeio-I 4 10,8 -83,8 17,08 

Fundeio-I 4 10,8 -86,3 16,83 

Fundeio-I 4 10,8 -88,8 16,62 

Fundeio-I 4 10,8 -91,3 16,45 

Fundeio-I 4 10,8 -93,8 16,29 

Fundeio-I 4 10,8 -96,3 16,13 

Fundeio-I 4 10,8 -98,8 15,98 

Fundeio-I 4 10,8 -101,3 15,79 

Fundeio-I 4 10,8 -103,8 15,59 

Fundeio-I 4 10,8 -106,3 15,40 

Fundeio-I 4 10,8 -108,8 15,21 

Fundeio-I 4 10,8 -111,3 15,04 

Fundeio-I 4 10,8 -113,8 14,87 

Fundeio-I 4 10,8 -116,3 14,71 

Fundeio-I 4 10,8 -118,8 14,56 

Fundeio-I 4 10,8 -121,3 14,48 

Fundeio-I 4 10,8 -123,8 14,46 

Fundeio-I 5 13,8 -31,3 22,21 

Fundeio-I 5 13,8 -33,8 22,03 

Fundeio-I 5 13,8 -36,3 21,81 

Fundeio-I 5 13,8 -38,8 21,59 

Fundeio-I 5 13,8 -41,3 21,38 

Fundeio-I 5 13,8 -43,8 21,17 

Fundeio-I 5 13,8 -46,3 20,94 

Fundeio-I 5 13,8 -48,8 20,66 

Fundeio-I 5 13,8 -51,3 20,37 

Fundeio-I 5 13,8 -53,8 20,10 

Fundeio-I 5 13,8 -56,3 19,89 

Fundeio-I 5 13,8 -58,8 19,69 

Fundeio-I 5 13,8 -61,3 19,49 

Fundeio-I 5 13,8 -63,8 19,27 



107 

 

 

 

Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 5 13,8 -66,3 19,03 

Fundeio-I 5 13,8 -68,8 18,76 

Fundeio-I 5 13,8 -71,3 18,44 

Fundeio-I 5 13,8 -73,8 18,33 

Fundeio-I 5 13,8 -76,3 18,08 

Fundeio-I 5 13,8 -78,8 17,68 

Fundeio-I 5 13,8 -81,3 17,37 

Fundeio-I 5 13,8 -83,8 17,17 

Fundeio-I 5 13,8 -86,3 17,10 

Fundeio-I 5 13,8 -88,8 16,89 

Fundeio-I 5 13,8 -91,3 16,53 

Fundeio-I 5 13,8 -93,8 16,28 

Fundeio-I 5 13,8 -96,3 16,10 

Fundeio-I 5 13,8 -98,8 15,99 

Fundeio-I 5 13,8 -101,3 15,81 

Fundeio-I 5 13,8 -103,8 15,62 

Fundeio-I 5 13,8 -106,3 15,42 

Fundeio-I 5 13,8 -108,8 15,23 

Fundeio-I 5 13,8 -111,3 15,05 

Fundeio-I 5 13,8 -113,8 14,85 

Fundeio-I 5 13,8 -116,3 14,67 

Fundeio-I 5 13,8 -118,8 14,50 

Fundeio-I 5 13,8 -121,3 14,38 

Fundeio-I 5 13,8 -123,8 14,28 

Fundeio-I 6 16,9 -31,3 21,44 

Fundeio-I 6 16,9 -33,8 21,15 

Fundeio-I 6 16,9 -36,3 20,86 

Fundeio-I 6 16,9 -38,8 20,59 

Fundeio-I 6 16,9 -41,3 20,38 

Fundeio-I 6 16,9 -43,8 20,18 

Fundeio-I 6 16,9 -46,3 20,00 

Fundeio-I 6 16,9 -48,8 19,77 

Fundeio-I 6 16,9 -51,3 19,53 

Fundeio-I 6 16,9 -53,8 19,32 

Fundeio-I 6 16,9 -56,3 19,18 

Fundeio-I 6 16,9 -58,8 19,03 

Fundeio-I 6 16,9 -61,3 18,91 

Fundeio-I 6 16,9 -63,8 18,74 

Fundeio-I 6 16,9 -66,3 18,58 

Fundeio-I 6 16,9 -68,8 18,37 

Fundeio-I 6 16,9 -71,3 18,10 

Fundeio-I 6 16,9 -73,8 18,01 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 6 16,9 -76,3 17,83 

Fundeio-I 6 16,9 -78,8 17,52 

Fundeio-I 6 16,9 -81,3 17,27 

Fundeio-I 6 16,9 -83,8 17,05 

Fundeio-I 6 16,9 -86,3 16,90 

Fundeio-I 6 16,9 -88,8 16,70 

Fundeio-I 6 16,9 -91,3 16,45 

Fundeio-I 6 16,9 -93,8 16,23 

Fundeio-I 6 16,9 -96,3 15,99 

Fundeio-I 6 16,9 -98,8 15,71 

Fundeio-I 6 16,9 -101,3 15,44 

Fundeio-I 6 16,9 -103,8 15,19 

Fundeio-I 6 16,9 -106,3 14,99 

Fundeio-I 6 16,9 -108,8 14,81 

Fundeio-I 6 16,9 -111,3 14,66 

Fundeio-I 6 16,9 -113,8 14,53 

Fundeio-I 6 16,9 -116,3 14,39 

Fundeio-I 6 16,9 -118,8 14,28 

Fundeio-I 6 16,9 -121,3 14,20 

Fundeio-I 6 16,9 -123,8 14,19 

Fundeio-I 7 20,0 -31,3 20,96 

Fundeio-I 7 20,0 -33,8 20,61 

Fundeio-I 7 20,0 -36,3 20,22 

Fundeio-I 7 20,0 -38,8 19,88 

Fundeio-I 7 20,0 -41,3 19,60 

Fundeio-I 7 20,0 -43,8 19,37 

Fundeio-I 7 20,0 -46,3 19,17 

Fundeio-I 7 20,0 -48,8 18,93 

Fundeio-I 7 20,0 -51,3 18,65 

Fundeio-I 7 20,0 -53,8 18,43 

Fundeio-I 7 20,0 -56,3 18,28 

Fundeio-I 7 20,0 -58,8 18,14 

Fundeio-I 7 20,0 -61,3 17,96 

Fundeio-I 7 20,0 -63,8 17,78 

Fundeio-I 7 20,0 -66,3 17,58 

Fundeio-I 7 20,0 -68,8 17,49 

Fundeio-I 7 20,0 -71,3 17,49 

Fundeio-I 7 20,0 -73,8 17,29 

Fundeio-I 7 20,0 -76,3 17,22 

Fundeio-I 7 20,0 -78,8 17,30 

Fundeio-I 7 20,0 -81,3 17,19 

Fundeio-I 7 20,0 -83,8 16,90 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 7 20,0 -86,3 16,46 

Fundeio-I 7 20,0 -88,8 16,28 

Fundeio-I 7 20,0 -91,3 16,37 

Fundeio-I 7 20,0 -93,8 16,30 

Fundeio-I 7 20,0 -96,3 16,04 

Fundeio-I 7 20,0 -98,8 15,60 

Fundeio-I 7 20,0 -101,3 15,28 

Fundeio-I 7 20,0 -103,8 15,08 

Fundeio-I 7 20,0 -106,3 14,92 

Fundeio-I 7 20,0 -108,8 14,80 

Fundeio-I 7 20,0 -111,3 14,70 

Fundeio-I 7 20,0 -113,8 14,61 

Fundeio-I 7 20,0 -116,3 14,51 

Fundeio-I 7 20,0 -118,8 14,40 

Fundeio-I 7 20,0 -121,3 14,33 

Fundeio-I 7 20,0 -123,8 14,32 

Fundeio-I 8 23,1 -31,3 20,72 

Fundeio-I 8 23,1 -33,8 20,40 

Fundeio-I 8 23,1 -36,3 20,04 

Fundeio-I 8 23,1 -38,8 19,73 

Fundeio-I 8 23,1 -41,3 19,45 

Fundeio-I 8 23,1 -43,8 19,24 

Fundeio-I 8 23,1 -46,3 19,04 

Fundeio-I 8 23,1 -48,8 18,82 

Fundeio-I 8 23,1 -51,3 18,54 

Fundeio-I 8 23,1 -53,8 18,34 

Fundeio-I 8 23,1 -56,3 18,19 

Fundeio-I 8 23,1 -58,8 18,04 

Fundeio-I 8 23,1 -61,3 17,84 

Fundeio-I 8 23,1 -63,8 17,65 

Fundeio-I 8 23,1 -66,3 17,44 

Fundeio-I 8 23,1 -68,8 17,41 

Fundeio-I 8 23,1 -71,3 17,56 

Fundeio-I 8 23,1 -73,8 17,32 

Fundeio-I 8 23,1 -76,3 17,30 

Fundeio-I 8 23,1 -78,8 17,54 

Fundeio-I 8 23,1 -81,3 17,52 

Fundeio-I 8 23,1 -83,8 17,23 

Fundeio-I 8 23,1 -86,3 16,72 

Fundeio-I 8 23,1 -88,8 16,57 

Fundeio-I 8 23,1 -91,3 16,79 

Fundeio-I 8 23,1 -93,8 16,79 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 8 23,1 -96,3 16,58 

Fundeio-I 8 23,1 -98,8 16,17 

Fundeio-I 8 23,1 -101,3 15,88 

Fundeio-I 8 23,1 -103,8 15,72 

Fundeio-I 8 23,1 -106,3 15,58 

Fundeio-I 8 23,1 -108,8 15,48 

Fundeio-I 8 23,1 -111,3 15,39 

Fundeio-I 8 23,1 -113,8 15,30 

Fundeio-I 8 23,1 -116,3 15,17 

Fundeio-I 8 23,1 -118,8 15,02 

Fundeio-I 8 23,1 -121,3 14,84 

Fundeio-I 8 23,1 -123,8 14,68 

Fundeio-I 9 26,2 -31,3 20,54 

Fundeio-I 9 26,2 -33,8 20,29 

Fundeio-I 9 26,2 -36,3 20,10 

Fundeio-I 9 26,2 -38,8 19,93 

Fundeio-I 9 26,2 -41,3 19,82 

Fundeio-I 9 26,2 -43,8 19,71 

Fundeio-I 9 26,2 -46,3 19,63 

Fundeio-I 9 26,2 -48,8 19,51 

Fundeio-I 9 26,2 -51,3 19,37 

Fundeio-I 9 26,2 -53,8 19,25 

Fundeio-I 9 26,2 -56,3 19,17 

Fundeio-I 9 26,2 -58,8 19,09 

Fundeio-I 9 26,2 -61,3 19,01 

Fundeio-I 9 26,2 -63,8 18,90 

Fundeio-I 9 26,2 -66,3 18,79 

Fundeio-I 9 26,2 -68,8 18,72 

Fundeio-I 9 26,2 -71,3 18,67 

Fundeio-I 9 26,2 -73,8 18,60 

Fundeio-I 9 26,2 -76,3 18,51 

Fundeio-I 9 26,2 -78,8 18,42 

Fundeio-I 9 26,2 -81,3 18,31 

Fundeio-I 9 26,2 -83,8 18,19 

Fundeio-I 9 26,2 -86,3 18,01 

Fundeio-I 9 26,2 -88,8 17,88 

Fundeio-I 9 26,2 -91,3 17,80 

Fundeio-I 9 26,2 -93,8 17,68 

Fundeio-I 9 26,2 -96,3 17,56 

Fundeio-I 9 26,2 -98,8 17,39 

Fundeio-I 9 26,2 -101,3 17,21 

Fundeio-I 9 26,2 -103,8 16,98 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 9 26,2 -106,3 16,78 

Fundeio-I 9 26,2 -108,8 16,61 

Fundeio-I 9 26,2 -111,3 16,48 

Fundeio-I 9 26,2 -113,8 16,36 

Fundeio-I 9 26,2 -116,3 16,15 

Fundeio-I 9 26,2 -118,8 15,88 

Fundeio-I 9 26,2 -121,3 15,52 

Fundeio-I 9 26,2 -123,8 15,14 

Fundeio-I 10 29,2 -31,3 20,87 

Fundeio-I 10 29,2 -33,8 20,73 

Fundeio-I 10 29,2 -36,3 20,63 

Fundeio-I 10 29,2 -38,8 20,55 

Fundeio-I 10 29,2 -41,3 20,53 

Fundeio-I 10 29,2 -43,8 20,51 

Fundeio-I 10 29,2 -46,3 20,49 

Fundeio-I 10 29,2 -48,8 20,46 

Fundeio-I 10 29,2 -51,3 20,44 

Fundeio-I 10 29,2 -53,8 20,40 

Fundeio-I 10 29,2 -56,3 20,37 

Fundeio-I 10 29,2 -58,8 20,34 

Fundeio-I 10 29,2 -61,3 20,33 

Fundeio-I 10 29,2 -63,8 20,30 

Fundeio-I 10 29,2 -66,3 20,26 

Fundeio-I 10 29,2 -68,8 20,12 

Fundeio-I 10 29,2 -71,3 19,87 

Fundeio-I 10 29,2 -73,8 19,94 

Fundeio-I 10 29,2 -76,3 19,77 

Fundeio-I 10 29,2 -78,8 19,32 

Fundeio-I 10 29,2 -81,3 19,12 

Fundeio-I 10 29,2 -83,8 19,19 

Fundeio-I 10 29,2 -86,3 19,52 

Fundeio-I 10 29,2 -88,8 19,40 

Fundeio-I 10 29,2 -91,3 18,83 

Fundeio-I 10 29,2 -93,8 18,53 

Fundeio-I 10 29,2 -96,3 18,53 

Fundeio-I 10 29,2 -98,8 18,81 

Fundeio-I 10 29,2 -101,3 18,83 

Fundeio-I 10 29,2 -103,8 18,63 

Fundeio-I 10 29,2 -106,3 18,40 

Fundeio-I 10 29,2 -108,8 18,19 

Fundeio-I 10 29,2 -111,3 17,98 

Fundeio-I 10 29,2 -113,8 17,73 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 10 29,2 -116,3 17,36 

Fundeio-I 10 29,2 -118,8 16,83 

Fundeio-I 10 29,2 -121,3 16,21 

Fundeio-I 10 29,2 -123,8 15,46 

Fundeio-I 11 32,3 -31,3 21,15 

Fundeio-I 11 32,3 -33,8 21,07 

Fundeio-I 11 32,3 -36,3 20,97 

Fundeio-I 11 32,3 -38,8 20,90 

Fundeio-I 11 32,3 -41,3 20,87 

Fundeio-I 11 32,3 -43,8 20,84 

Fundeio-I 11 32,3 -46,3 20,81 

Fundeio-I 11 32,3 -48,8 20,78 

Fundeio-I 11 32,3 -51,3 20,76 

Fundeio-I 11 32,3 -53,8 20,72 

Fundeio-I 11 32,3 -56,3 20,67 

Fundeio-I 11 32,3 -58,8 20,63 

Fundeio-I 11 32,3 -61,3 20,61 

Fundeio-I 11 32,3 -63,8 20,58 

Fundeio-I 11 32,3 -66,3 20,54 

Fundeio-I 11 32,3 -68,8 20,40 

Fundeio-I 11 32,3 -71,3 20,16 

Fundeio-I 11 32,3 -73,8 20,21 

Fundeio-I 11 32,3 -76,3 20,03 

Fundeio-I 11 32,3 -78,8 19,58 

Fundeio-I 11 32,3 -81,3 19,37 

Fundeio-I 11 32,3 -83,8 19,45 

Fundeio-I 11 32,3 -86,3 19,81 

Fundeio-I 11 32,3 -88,8 19,68 

Fundeio-I 11 32,3 -91,3 19,08 

Fundeio-I 11 32,3 -93,8 18,77 

Fundeio-I 11 32,3 -96,3 18,78 

Fundeio-I 11 32,3 -98,8 19,10 

Fundeio-I 11 32,3 -101,3 19,13 

Fundeio-I 11 32,3 -103,8 18,95 

Fundeio-I 11 32,3 -106,3 18,70 

Fundeio-I 11 32,3 -108,8 18,46 

Fundeio-I 11 32,3 -111,3 18,20 

Fundeio-I 11 32,3 -113,8 17,87 

Fundeio-I 11 32,3 -116,3 17,41 

Fundeio-I 11 32,3 -118,8 16,75 

Fundeio-I 11 32,3 -121,3 16,05 

Fundeio-I 11 32,3 -123,8 15,26 
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Fundeio-I 12 35,4 -31,3 20,98 

Fundeio-I 12 35,4 -33,8 20,86 

Fundeio-I 12 35,4 -36,3 20,74 

Fundeio-I 12 35,4 -38,8 20,65 

Fundeio-I 12 35,4 -41,3 20,58 

Fundeio-I 12 35,4 -43,8 20,51 

Fundeio-I 12 35,4 -46,3 20,44 

Fundeio-I 12 35,4 -48,8 20,34 

Fundeio-I 12 35,4 -51,3 20,20 

Fundeio-I 12 35,4 -53,8 20,10 

Fundeio-I 12 35,4 -56,3 20,02 

Fundeio-I 12 35,4 -58,8 19,94 

Fundeio-I 12 35,4 -61,3 19,86 

Fundeio-I 12 35,4 -63,8 19,76 

Fundeio-I 12 35,4 -66,3 19,65 

Fundeio-I 12 35,4 -68,8 19,57 

Fundeio-I 12 35,4 -71,3 19,57 

Fundeio-I 12 35,4 -73,8 19,42 

Fundeio-I 12 35,4 -76,3 19,29 

Fundeio-I 12 35,4 -78,8 19,19 

Fundeio-I 12 35,4 -81,3 19,05 

Fundeio-I 12 35,4 -83,8 18,91 

Fundeio-I 12 35,4 -86,3 18,67 

Fundeio-I 12 35,4 -88,8 18,53 

Fundeio-I 12 35,4 -91,3 18,50 

Fundeio-I 12 35,4 -93,8 18,37 

Fundeio-I 12 35,4 -96,3 18,24 

Fundeio-I 12 35,4 -98,8 18,03 

Fundeio-I 12 35,4 -101,3 17,82 

Fundeio-I 12 35,4 -103,8 17,53 

Fundeio-I 12 35,4 -106,3 17,24 

Fundeio-I 12 35,4 -108,8 16,95 

Fundeio-I 12 35,4 -111,3 16,70 

Fundeio-I 12 35,4 -113,8 16,46 

Fundeio-I 12 35,4 -116,3 16,06 

Fundeio-I 12 35,4 -118,8 15,53 

Fundeio-I 12 35,4 -121,3 14,99 

Fundeio-I 12 35,4 -123,8 14,59 

Fundeio-I 13 38,5 -31,3 21,05 

Fundeio-I 13 38,5 -33,8 20,92 

Fundeio-I 13 38,5 -36,3 20,78 

Fundeio-I 13 38,5 -38,8 20,64 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-I 13 38,5 -41,3 20,52 

Fundeio-I 13 38,5 -43,8 20,42 

Fundeio-I 13 38,5 -46,3 20,32 

Fundeio-I 13 38,5 -48,8 20,19 

Fundeio-I 13 38,5 -51,3 20,03 

Fundeio-I 13 38,5 -53,8 19,91 

Fundeio-I 13 38,5 -56,3 19,81 

Fundeio-I 13 38,5 -58,8 19,72 

Fundeio-I 13 38,5 -61,3 19,61 

Fundeio-I 13 38,5 -63,8 19,48 

Fundeio-I 13 38,5 -66,3 19,34 

Fundeio-I 13 38,5 -68,8 19,23 

Fundeio-I 13 38,5 -71,3 19,17 

Fundeio-I 13 38,5 -73,8 19,01 

Fundeio-I 13 38,5 -76,3 18,90 

Fundeio-I 13 38,5 -78,8 18,83 

Fundeio-I 13 38,5 -81,3 18,68 

Fundeio-I 13 38,5 -83,8 18,48 

Fundeio-I 13 38,5 -86,3 18,19 

Fundeio-I 13 38,5 -88,8 18,04 

Fundeio-I 13 38,5 -91,3 18,03 

Fundeio-I 13 38,5 -93,8 17,92 

Fundeio-I 13 38,5 -96,3 17,75 

Fundeio-I 13 38,5 -98,8 17,47 

Fundeio-I 13 38,5 -101,3 17,21 

Fundeio-I 13 38,5 -103,8 16,92 

Fundeio-I 13 38,5 -106,3 16,62 

Fundeio-I 13 38,5 -108,8 16,32 

Fundeio-I 13 38,5 -111,3 16,05 

Fundeio-I 13 38,5 -113,8 15,80 

Fundeio-I 13 38,5 -116,3 15,44 

Fundeio-I 13 38,5 -118,8 14,99 

Fundeio-I 13 38,5 -121,3 14,49 

Fundeio-I 13 38,5 -123,8 14,06 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-II 1 3,5 -31,3 23,51 

Fundeio-II 1 3,5 -33,8 23,52 

Fundeio-II 1 3,5 -36,3 23,69 

Fundeio-II 1 3,5 -38,8 23,95 

Fundeio-II 1 3,5 -41,3 23,94 

Fundeio-II 1 3,5 -43,8 23,59 

Fundeio-II 1 3,5 -46,3 23,23 

Fundeio-II 1 3,5 -48,8 22,95 

Fundeio-II 1 3,5 -51,3 22,67 

Fundeio-II 1 3,5 -53,8 22,34 

Fundeio-II 1 3,5 -56,3 22,04 

Fundeio-II 1 3,5 -58,8 21,73 

Fundeio-II 1 3,5 -61,3 21,49 

Fundeio-II 1 3,5 -63,8 21,30 

Fundeio-II 1 3,5 -66,3 21,17 

Fundeio-II 1 3,5 -68,8 20,89 

Fundeio-II 1 3,5 -71,3 20,46 

Fundeio-II 1 3,5 -73,8 20,12 

Fundeio-II 1 3,5 -76,3 19,82 

Fundeio-II 1 3,5 -78,8 19,72 

Fundeio-II 1 3,5 -81,3 19,75 

Fundeio-II 1 3,5 -83,8 19,90 

Fundeio-II 1 3,5 -86,3 19,86 

Fundeio-II 1 3,5 -88,8 19,46 

Fundeio-II 1 3,5 -91,3 19,10 

Fundeio-II 1 3,5 -93,8 18,71 

Fundeio-II 1 3,5 -96,3 18,34 

Fundeio-II 1 3,5 -98,8 18,12 

Fundeio-II 1 3,5 -101,3 18,00 

Fundeio-II 1 3,5 -103,8 17,72 

Fundeio-II 1 3,5 -106,3 17,30 

Fundeio-II 1 3,5 -108,8 16,96 

Fundeio-II 1 3,5 -111,3 16,66 

Fundeio-II 1 3,5 -113,8 16,48 

Fundeio-II 1 3,5 -116,3 16,24 

Fundeio-II 1 3,5 -118,8 15,91 

Fundeio-II 1 3,5 -121,3 15,64 

Fundeio-II 1 3,5 -123,8 15,31 

Fundeio-II 2 10,4 -31,3 22,75 

Fundeio-II 2 10,4 -33,8 22,99 

Fundeio-II 2 10,4 -36,3 23,29 

Fundeio-II 2 10,4 -38,8 23,65 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-II 2 10,4 -41,3 23,65 

Fundeio-II 2 10,4 -43,8 23,25 

Fundeio-II 2 10,4 -46,3 22,86 

Fundeio-II 2 10,4 -48,8 22,56 

Fundeio-II 2 10,4 -51,3 22,26 

Fundeio-II 2 10,4 -53,8 21,94 

Fundeio-II 2 10,4 -56,3 21,67 

Fundeio-II 2 10,4 -58,8 21,18 

Fundeio-II 2 10,4 -61,3 20,75 

Fundeio-II 2 10,4 -63,8 20,53 

Fundeio-II 2 10,4 -66,3 20,50 

Fundeio-II 2 10,4 -68,8 20,22 

Fundeio-II 2 10,4 -71,3 19,67 

Fundeio-II 2 10,4 -73,8 19,29 

Fundeio-II 2 10,4 -76,3 19,06 

Fundeio-II 2 10,4 -78,8 19,12 

Fundeio-II 2 10,4 -81,3 19,25 

Fundeio-II 2 10,4 -83,8 19,44 

Fundeio-II 2 10,4 -86,3 19,33 

Fundeio-II 2 10,4 -88,8 18,77 

Fundeio-II 2 10,4 -91,3 18,40 

Fundeio-II 2 10,4 -93,8 17,99 

Fundeio-II 2 10,4 -96,3 17,55 

Fundeio-II 2 10,4 -98,8 17,30 

Fundeio-II 2 10,4 -101,3 17,18 

Fundeio-II 2 10,4 -103,8 16,95 

Fundeio-II 2 10,4 -106,3 16,59 

Fundeio-II 2 10,4 -108,8 16,30 

Fundeio-II 2 10,4 -111,3 16,03 

Fundeio-II 2 10,4 -113,8 15,84 

Fundeio-II 2 10,4 -116,3 15,64 

Fundeio-II 2 10,4 -118,8 15,44 

Fundeio-II 2 10,4 -121,3 15,30 

Fundeio-II 2 10,4 -123,8 15,16 

Fundeio-II 3 17,3 -31,3 21,58 

Fundeio-II 3 17,3 -33,8 21,40 

Fundeio-II 3 17,3 -36,3 21,57 

Fundeio-II 3 17,3 -38,8 21,94 

Fundeio-II 3 17,3 -41,3 21,97 

Fundeio-II 3 17,3 -43,8 21,59 

Fundeio-II 3 17,3 -46,3 21,19 

Fundeio-II 3 17,3 -48,8 20,86 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-II 3 17,3 -51,3 20,52 

Fundeio-II 3 17,3 -53,8 20,15 

Fundeio-II 3 17,3 -56,3 19,78 

Fundeio-II 3 17,3 -58,8 19,59 

Fundeio-II 3 17,3 -61,3 19,46 

Fundeio-II 3 17,3 -63,8 19,17 

Fundeio-II 3 17,3 -66,3 18,71 

Fundeio-II 3 17,3 -68,8 18,44 

Fundeio-II 3 17,3 -71,3 18,37 

Fundeio-II 3 17,3 -73,8 18,13 

Fundeio-II 3 17,3 -76,3 17,72 

Fundeio-II 3 17,3 -78,8 17,17 

Fundeio-II 3 17,3 -81,3 17,07 

Fundeio-II 3 17,3 -83,8 17,32 

Fundeio-II 3 17,3 -86,3 17,39 

Fundeio-II 3 17,3 -88,8 17,22 

Fundeio-II 3 17,3 -91,3 16,69 

Fundeio-II 3 17,3 -93,8 16,38 

Fundeio-II 3 17,3 -96,3 16,36 

Fundeio-II 3 17,3 -98,8 16,16 

Fundeio-II 3 17,3 -101,3 15,76 

Fundeio-II 3 17,3 -103,8 15,60 

Fundeio-II 3 17,3 -106,3 15,68 

Fundeio-II 3 17,3 -108,8 15,57 

Fundeio-II 3 17,3 -111,3 15,26 

Fundeio-II 3 17,3 -113,8 14,78 

Fundeio-II 3 17,3 -116,3 14,61 

Fundeio-II 3 17,3 -118,8 14,76 

Fundeio-II 3 17,3 -121,3 14,71 

Fundeio-II 3 17,3 -123,8 14,46 

Fundeio-II 4 24,2 -31,3 20,74 

Fundeio-II 4 24,2 -33,8 20,26 

Fundeio-II 4 24,2 -36,3 20,33 

Fundeio-II 4 24,2 -38,8 20,72 

Fundeio-II 4 24,2 -41,3 20,75 

Fundeio-II 4 24,2 -43,8 20,34 

Fundeio-II 4 24,2 -46,3 19,91 

Fundeio-II 4 24,2 -48,8 19,54 

Fundeio-II 4 24,2 -51,3 19,16 

Fundeio-II 4 24,2 -53,8 18,76 

Fundeio-II 4 24,2 -56,3 18,35 

Fundeio-II 4 24,2 -58,8 18,42 



118 
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Fundeio-II 4 24,2 -61,3 18,53 

Fundeio-II 4 24,2 -63,8 18,25 

Fundeio-II 4 24,2 -66,3 17,60 

Fundeio-II 4 24,2 -68,8 17,34 

Fundeio-II 4 24,2 -71,3 17,51 

Fundeio-II 4 24,2 -73,8 17,36 

Fundeio-II 4 24,2 -76,3 16,91 

Fundeio-II 4 24,2 -78,8 16,22 

Fundeio-II 4 24,2 -81,3 16,03 

Fundeio-II 4 24,2 -83,8 16,23 

Fundeio-II 4 24,2 -86,3 16,36 

Fundeio-II 4 24,2 -88,8 16,33 

Fundeio-II 4 24,2 -91,3 15,87 

Fundeio-II 4 24,2 -93,8 15,65 

Fundeio-II 4 24,2 -96,3 15,73 

Fundeio-II 4 24,2 -98,8 15,59 

Fundeio-II 4 24,2 -101,3 15,22 

Fundeio-II 4 24,2 -103,8 15,11 

Fundeio-II 4 24,2 -106,3 15,28 

Fundeio-II 4 24,2 -108,8 15,25 

Fundeio-II 4 24,2 -111,3 15,01 

Fundeio-II 4 24,2 -113,8 14,61 

Fundeio-II 4 24,2 -116,3 14,48 

Fundeio-II 4 24,2 -118,8 14,60 

Fundeio-II 4 24,2 -121,3 14,57 

Fundeio-II 4 24,2 -123,8 14,36 

Fundeio-II 5 31,2 -31,3 20,76 

Fundeio-II 5 31,2 -33,8 20,54 

Fundeio-II 5 31,2 -36,3 20,68 

Fundeio-II 5 31,2 -38,8 21,05 

Fundeio-II 5 31,2 -41,3 21,06 

Fundeio-II 5 31,2 -43,8 20,65 

Fundeio-II 5 31,2 -46,3 20,21 

Fundeio-II 5 31,2 -48,8 19,84 

Fundeio-II 5 31,2 -51,3 19,47 

Fundeio-II 5 31,2 -53,8 19,09 

Fundeio-II 5 31,2 -56,3 18,75 

Fundeio-II 5 31,2 -58,8 18,64 

Fundeio-II 5 31,2 -61,3 18,57 

Fundeio-II 5 31,2 -63,8 18,30 

Fundeio-II 5 31,2 -66,3 17,88 

Fundeio-II 5 31,2 -68,8 17,61 
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Fundeio-II 5 31,2 -71,3 17,52 

Fundeio-II 5 31,2 -73,8 17,31 

Fundeio-II 5 31,2 -76,3 16,94 

Fundeio-II 5 31,2 -78,8 16,54 

Fundeio-II 5 31,2 -81,3 16,43 

Fundeio-II 5 31,2 -83,8 16,59 

Fundeio-II 5 31,2 -86,3 16,66 

Fundeio-II 5 31,2 -88,8 16,48 

Fundeio-II 5 31,2 -91,3 16,15 

Fundeio-II 5 31,2 -93,8 15,94 

Fundeio-II 5 31,2 -96,3 15,87 

Fundeio-II 5 31,2 -98,8 15,75 

Fundeio-II 5 31,2 -101,3 15,55 

Fundeio-II 5 31,2 -103,8 15,46 

Fundeio-II 5 31,2 -106,3 15,47 

Fundeio-II 5 31,2 -108,8 15,42 

Fundeio-II 5 31,2 -111,3 15,26 

Fundeio-II 5 31,2 -113,8 15,04 

Fundeio-II 5 31,2 -116,3 14,93 

Fundeio-II 5 31,2 -118,8 14,93 

Fundeio-II 5 31,2 -121,3 14,88 

Fundeio-II 5 31,2 -123,8 14,77 

Fundeio-II 6 38,1 -31,3 21,35 

Fundeio-II 6 38,1 -33,8 21,46 

Fundeio-II 6 38,1 -36,3 21,72 

Fundeio-II 6 38,1 -38,8 22,02 

Fundeio-II 6 38,1 -41,3 22,01 

Fundeio-II 6 38,1 -43,8 21,66 

Fundeio-II 6 38,1 -46,3 21,26 

Fundeio-II 6 38,1 -48,8 20,93 

Fundeio-II 6 38,1 -51,3 20,57 

Fundeio-II 6 38,1 -53,8 20,17 

Fundeio-II 6 38,1 -56,3 19,83 

Fundeio-II 6 38,1 -58,8 19,51 

Fundeio-II 6 38,1 -61,3 19,23 

Fundeio-II 6 38,1 -63,8 18,95 

Fundeio-II 6 38,1 -66,3 18,66 

Fundeio-II 6 38,1 -68,8 18,35 

Fundeio-II 6 38,1 -71,3 18,05 

Fundeio-II 6 38,1 -73,8 17,74 

Fundeio-II 6 38,1 -76,3 17,43 

Fundeio-II 6 38,1 -78,8 17,17 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-II 6 38,1 -81,3 17,15 

Fundeio-II 6 38,1 -83,8 17,31 

Fundeio-II 6 38,1 -86,3 17,32 

Fundeio-II 6 38,1 -88,8 17,12 

Fundeio-II 6 38,1 -91,3 16,83 

Fundeio-II 6 38,1 -93,8 16,58 

Fundeio-II 6 38,1 -96,3 16,43 

Fundeio-II 6 38,1 -98,8 16,31 

Fundeio-II 6 38,1 -101,3 16,20 

Fundeio-II 6 38,1 -103,8 16,09 

Fundeio-II 6 38,1 -106,3 15,98 

Fundeio-II 6 38,1 -108,8 15,87 

Fundeio-II 6 38,1 -111,3 15,77 

Fundeio-II 6 38,1 -113,8 15,69 

Fundeio-II 6 38,1 -116,3 15,59 

Fundeio-II 6 38,1 -118,8 15,47 

Fundeio-II 6 38,1 -121,3 15,37 

Fundeio-II 6 38,1 -123,8 15,27 

Fundeio-II 7 45,0 -31,3 22,04 

Fundeio-II 7 45,0 -33,8 22,37 

Fundeio-II 7 45,0 -36,3 22,76 

Fundeio-II 7 45,0 -38,8 23,08 

Fundeio-II 7 45,0 -41,3 23,05 

Fundeio-II 7 45,0 -43,8 22,70 

Fundeio-II 7 45,0 -46,3 22,29 

Fundeio-II 7 45,0 -48,8 21,93 

Fundeio-II 7 45,0 -51,3 21,55 

Fundeio-II 7 45,0 -53,8 21,14 

Fundeio-II 7 45,0 -56,3 20,75 

Fundeio-II 7 45,0 -58,8 20,37 

Fundeio-II 7 45,0 -61,3 20,01 

Fundeio-II 7 45,0 -63,8 19,73 

Fundeio-II 7 45,0 -66,3 19,47 

Fundeio-II 7 45,0 -68,8 19,13 

Fundeio-II 7 45,0 -71,3 18,72 

Fundeio-II 7 45,0 -73,8 18,33 

Fundeio-II 7 45,0 -76,3 18,08 

Fundeio-II 7 45,0 -78,8 17,97 

Fundeio-II 7 45,0 -81,3 18,06 

Fundeio-II 7 45,0 -83,8 18,20 

Fundeio-II 7 45,0 -86,3 18,15 

Fundeio-II 7 45,0 -88,8 17,92 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-II 7 45,0 -91,3 17,61 

Fundeio-II 7 45,0 -93,8 17,31 

Fundeio-II 7 45,0 -96,3 17,06 

Fundeio-II 7 45,0 -98,8 16,92 

Fundeio-II 7 45,0 -101,3 16,87 

Fundeio-II 7 45,0 -103,8 16,73 

Fundeio-II 7 45,0 -106,3 16,49 

Fundeio-II 7 45,0 -108,8 16,33 

Fundeio-II 7 45,0 -111,3 16,27 

Fundeio-II 7 45,0 -113,8 16,29 

Fundeio-II 7 45,0 -116,3 16,19 

Fundeio-II 7 45,0 -118,8 15,98 

Fundeio-II 7 45,0 -121,3 15,83 

Fundeio-II 7 45,0 -123,8 15,75 

Fundeio-II 8 51,9 -31,3 22,53 

Fundeio-II 8 51,9 -33,8 23,20 

Fundeio-II 8 51,9 -36,3 23,72 

Fundeio-II 8 51,9 -38,8 24,06 

Fundeio-II 8 51,9 -41,3 24,02 

Fundeio-II 8 51,9 -43,8 23,62 

Fundeio-II 8 51,9 -46,3 23,18 

Fundeio-II 8 51,9 -48,8 22,80 

Fundeio-II 8 51,9 -51,3 22,43 

Fundeio-II 8 51,9 -53,8 22,08 

Fundeio-II 8 51,9 -56,3 21,78 

Fundeio-II 8 51,9 -58,8 21,16 

Fundeio-II 8 51,9 -61,3 20,57 

Fundeio-II 8 51,9 -63,8 20,32 

Fundeio-II 8 51,9 -66,3 20,35 

Fundeio-II 8 51,9 -68,8 19,99 

Fundeio-II 8 51,9 -71,3 19,24 

Fundeio-II 8 51,9 -73,8 18,75 

Fundeio-II 8 51,9 -76,3 18,58 

Fundeio-II 8 51,9 -78,8 18,79 

Fundeio-II 8 51,9 -81,3 19,00 

Fundeio-II 8 51,9 -83,8 19,17 

Fundeio-II 8 51,9 -86,3 19,03 

Fundeio-II 8 51,9 -88,8 18,53 

Fundeio-II 8 51,9 -91,3 18,24 

Fundeio-II 8 51,9 -93,8 17,89 

Fundeio-II 8 51,9 -96,3 17,47 

Fundeio-II 8 51,9 -98,8 17,30 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-II 8 51,9 -101,3 17,31 

Fundeio-II 8 51,9 -103,8 17,15 

Fundeio-II 8 51,9 -106,3 16,78 

Fundeio-II 8 51,9 -108,8 16,56 

Fundeio-II 8 51,9 -111,3 16,51 

Fundeio-II 8 51,9 -113,8 16,58 

Fundeio-II 8 51,9 -116,3 16,48 

Fundeio-II 8 51,9 -118,8 16,21 

Fundeio-II 8 51,9 -121,3 16,07 

Fundeio-II 8 51,9 -123,8 16,05 

Fundeio-II 9 58,8 -31,3 22,40 

Fundeio-II 9 58,8 -33,8 22,78 

Fundeio-II 9 58,8 -36,3 23,21 

Fundeio-II 9 58,8 -38,8 23,58 

Fundeio-II 9 58,8 -41,3 23,54 

Fundeio-II 9 58,8 -43,8 23,11 

Fundeio-II 9 58,8 -46,3 22,66 

Fundeio-II 9 58,8 -48,8 22,28 

Fundeio-II 9 58,8 -51,3 21,90 

Fundeio-II 9 58,8 -53,8 21,51 

Fundeio-II 9 58,8 -56,3 21,16 

Fundeio-II 9 58,8 -58,8 20,78 

Fundeio-II 9 58,8 -61,3 20,41 

Fundeio-II 9 58,8 -63,8 20,16 

Fundeio-II 9 58,8 -66,3 20,02 

Fundeio-II 9 58,8 -68,8 19,66 

Fundeio-II 9 58,8 -71,3 19,10 

Fundeio-II 9 58,8 -73,8 18,67 

Fundeio-II 9 58,8 -76,3 18,43 

Fundeio-II 9 58,8 -78,8 18,42 

Fundeio-II 9 58,8 -81,3 18,56 

Fundeio-II 9 58,8 -83,8 18,75 

Fundeio-II 9 58,8 -86,3 18,68 

Fundeio-II 9 58,8 -88,8 18,32 

Fundeio-II 9 58,8 -91,3 18,00 

Fundeio-II 9 58,8 -93,8 17,67 

Fundeio-II 9 58,8 -96,3 17,36 

Fundeio-II 9 58,8 -98,8 17,18 

Fundeio-II 9 58,8 -101,3 17,11 

Fundeio-II 9 58,8 -103,8 16,94 

Fundeio-II 9 58,8 -106,3 16,66 

Fundeio-II 9 58,8 -108,8 16,46 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-II 9 58,8 -111,3 16,37 

Fundeio-II 9 58,8 -113,8 16,36 

Fundeio-II 9 58,8 -116,3 16,25 

Fundeio-II 9 58,8 -118,8 16,05 

Fundeio-II 9 58,8 -121,3 15,94 

Fundeio-II 9 58,8 -123,8 15,92 

Fundeio-II 10 65,8 -31,3 22,03 

Fundeio-II 10 65,8 -33,8 21,98 

Fundeio-II 10 65,8 -36,3 22,26 

Fundeio-II 10 65,8 -38,8 22,60 

Fundeio-II 10 65,8 -41,3 22,58 

Fundeio-II 10 65,8 -43,8 22,21 

Fundeio-II 10 65,8 -46,3 21,80 

Fundeio-II 10 65,8 -48,8 21,47 

Fundeio-II 10 65,8 -51,3 21,09 

Fundeio-II 10 65,8 -53,8 20,68 

Fundeio-II 10 65,8 -56,3 20,25 

Fundeio-II 10 65,8 -58,8 20,10 

Fundeio-II 10 65,8 -61,3 19,95 

Fundeio-II 10 65,8 -63,8 19,64 

Fundeio-II 10 65,8 -66,3 19,18 

Fundeio-II 10 65,8 -68,8 18,84 

Fundeio-II 10 65,8 -71,3 18,62 

Fundeio-II 10 65,8 -73,8 18,30 

Fundeio-II 10 65,8 -76,3 17,98 

Fundeio-II 10 65,8 -78,8 17,66 

Fundeio-II 10 65,8 -81,3 17,65 

Fundeio-II 10 65,8 -83,8 17,82 

Fundeio-II 10 65,8 -86,3 17,85 

Fundeio-II 10 65,8 -88,8 17,73 

Fundeio-II 10 65,8 -91,3 17,36 

Fundeio-II 10 65,8 -93,8 17,08 

Fundeio-II 10 65,8 -96,3 16,96 

Fundeio-II 10 65,8 -98,8 16,79 

Fundeio-II 10 65,8 -101,3 16,55 

Fundeio-II 10 65,8 -103,8 16,37 

Fundeio-II 10 65,8 -106,3 16,27 

Fundeio-II 10 65,8 -108,8 16,12 

Fundeio-II 10 65,8 -111,3 15,96 

Fundeio-II 10 65,8 -113,8 15,79 

Fundeio-II 10 65,8 -116,3 15,66 

Fundeio-II 10 65,8 -118,8 15,59 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-II 10 65,8 -121,3 15,52 

Fundeio-II 10 65,8 -123,8 15,48 

Fundeio-II 11 72,7 -31,3 22,00 

Fundeio-II 11 72,7 -33,8 22,42 

Fundeio-II 11 72,7 -36,3 22,81 

Fundeio-II 11 72,7 -38,8 23,11 

Fundeio-II 11 72,7 -41,3 23,08 

Fundeio-II 11 72,7 -43,8 22,75 

Fundeio-II 11 72,7 -46,3 22,34 

Fundeio-II 11 72,7 -48,8 21,96 

Fundeio-II 11 72,7 -51,3 21,54 

Fundeio-II 11 72,7 -53,8 21,10 

Fundeio-II 11 72,7 -56,3 20,73 

Fundeio-II 11 72,7 -58,8 20,22 

Fundeio-II 11 72,7 -61,3 19,76 

Fundeio-II 11 72,7 -63,8 19,39 

Fundeio-II 11 72,7 -66,3 19,05 

Fundeio-II 11 72,7 -68,8 18,70 

Fundeio-II 11 72,7 -71,3 18,35 

Fundeio-II 11 72,7 -73,8 18,03 

Fundeio-II 11 72,7 -76,3 17,73 

Fundeio-II 11 72,7 -78,8 17,54 

Fundeio-II 11 72,7 -81,3 17,54 

Fundeio-II 11 72,7 -83,8 17,68 

Fundeio-II 11 72,7 -86,3 17,68 

Fundeio-II 11 72,7 -88,8 17,46 

Fundeio-II 11 72,7 -91,3 17,17 

Fundeio-II 11 72,7 -93,8 16,91 

Fundeio-II 11 72,7 -96,3 16,72 

Fundeio-II 11 72,7 -98,8 16,53 

Fundeio-II 11 72,7 -101,3 16,34 

Fundeio-II 11 72,7 -103,8 16,15 

Fundeio-II 11 72,7 -106,3 15,98 

Fundeio-II 11 72,7 -108,8 15,80 

Fundeio-II 11 72,7 -111,3 15,60 

Fundeio-II 11 72,7 -113,8 15,42 

Fundeio-II 11 72,7 -116,3 15,27 

Fundeio-II 11 72,7 -118,8 15,15 

Fundeio-II 11 72,7 -121,3 15,07 

Fundeio-II 11 72,7 -123,8 15,00 

Fundeio-II 12 79,6 -31,3 21,85 

Fundeio-II 12 79,6 -33,8 22,28 
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Lançamento Garrafa Dia Profundidade Temperatura 

Fundeio-II 12 79,6 -36,3 22,71 

Fundeio-II 12 79,6 -38,8 23,05 

Fundeio-II 12 79,6 -41,3 23,02 

Fundeio-II 12 79,6 -43,8 22,63 

Fundeio-II 12 79,6 -46,3 22,20 

Fundeio-II 12 79,6 -48,8 21,77 

Fundeio-II 12 79,6 -51,3 21,31 

Fundeio-II 12 79,6 -53,8 20,77 

Fundeio-II 12 79,6 -56,3 20,29 

Fundeio-II 12 79,6 -58,8 19,94 

Fundeio-II 12 79,6 -61,3 19,62 

Fundeio-II 12 79,6 -63,8 19,25 

Fundeio-II 12 79,6 -66,3 18,84 

Fundeio-II 12 79,6 -68,8 18,49 

Fundeio-II 12 79,6 -71,3 18,21 

Fundeio-II 12 79,6 -73,8 17,89 

Fundeio-II 12 79,6 -76,3 17,60 

Fundeio-II 12 79,6 -78,8 17,37 

Fundeio-II 12 79,6 -81,3 17,39 

Fundeio-II 12 79,6 -83,8 17,54 

Fundeio-II 12 79,6 -86,3 17,55 

Fundeio-II 12 79,6 -88,8 17,38 

Fundeio-II 12 79,6 -91,3 17,06 

Fundeio-II 12 79,6 -93,8 16,79 

Fundeio-II 12 79,6 -96,3 16,61 

Fundeio-II 12 79,6 -98,8 16,42 

Fundeio-II 12 79,6 -101,3 16,19 

Fundeio-II 12 79,6 -103,8 15,98 

Fundeio-II 12 79,6 -106,3 15,81 

Fundeio-II 12 79,6 -108,8 15,58 

Fundeio-II 12 79,6 -111,3 15,32 

Fundeio-II 12 79,6 -113,8 15,02 

Fundeio-II 12 79,6 -116,3 14,85 

Fundeio-II 12 79,6 -118,8 14,82 

Fundeio-II 12 79,6 -121,3 14,73 

Fundeio-II 12 79,6 -123,8 14,61 
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Apêndice IV. Dados correspondentes a divergência dos ventos
16

. 

FUNDEIO Data Dias Divergente 

I 11/10/2010 -31 -0,0400 

I 16/10/2010 -26 0,6663 

I 22/10/2010 -20 1,0857 

I 27/10/2010 -15 1,1068 

I 01/11/2010 -10 0,7782 

I 06/nov/10 -5 0,2741 

I 11/nov/10 0 -0,1927 

I 16/nov/10 5 -0,4903 

I 21/nov/10 10 -0,5935 

I 26/nov/10 15 -0,5542 

I 01/dez/10 20 -0,4274 

I 06/dez/10 25 -0,2237 

I 11/dez/10 30 0,1051 

I 16/dez/10 35 0,6021 

I 21/dez/10 40 1,2362 

II 12/mar/11 -3 -3,4015 

II 18/mar/11 3 -3,2993 

II 23/mar/11 8 -3,0749 

II 28/mar/11 13 -2,7936 

II 02/abr/11 18 -2,5119 

II 07/abr/11 23 -2,2709 

II 12/abr/11 28 -2,0985 

II 17/abr/11 33 -1,9876 

II 22/abr/11 38 -1,8718 

II 27/abr/11 43 -1,6416 

II 02/mai/11 48 -1,1952 

II 07/mai/11 53 -0,4841 

II 12/mai/11 58 0,4437 

II 17/mai/11 63 1,4694 

II 22/mai/11 68 2,4132 

II 28/mai/11 74 3,1041 

II 02/jun/11 79 3,3921 

II 07/jun/11 84 3,3243 

II 12/jun/11 89 3,0538 

II 17/jun/11 94 2,7973 
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 Fonte: Programa QuikSCAT da Nasa distribuídos pelo Oceanwatch da NOAA 
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Apêndice V. Dados do escoamento residual paralelo e perpendicular a plataforma continental, 

obtidos para integração dos 50 e 100 m na coluna d’água para os dois lançamentos na 

plataforma continental de Cabo Frio. 

Fundeio Prof. Garrafa 

Tempo 

(horas) 

Perpendicular 

(m/s) 

Paralelo            

(m/s) 

I 50 m 1                36,0  0,12 0,25 

I 50 m 2              108,0  -0,12 -0,28 

I 50 m 3              180,0  -0,06 -0,19 

I 50 m 4              252,0  -0,04 -0,21 

I 50 m 5              324,0  0,07 -0,30 

I 50 m 6              396,0  -0,01 -0,13 

I 50 m 7              468,0  -0,01 -0,16 

I 50 m 8              540,0  -0,11 0,06 

I 50 m 9              612,0  -0,04 -0,18 

I 50 m 10              684,0  0,04 -0,39 

I 50 m 11              756,0  0,01 -0,26 

I 50 m 12              828,0  0,21 0,02 

I 50 m 13              900,0  -0,09 -0,22 

I 100 m 1                36,0  0,08 0,15 

I 100 m 2              108,0  -0,10 -0,30 

I 100 m 3              180,0  -0,12 -0,14 

I 100 m 4              252,0  -0,08 -0,10 

I 100 m 5              324,0  -0,08 -0,12 

I 100 m 6              396,0  0,00 -0,07 

I 100 m 7              468,0  -0,01 0,08 

I 100 m 8              540,0  -0,12 -0,04 

I 100 m 9              612,0  -0,03 -0,12 

I 100 m 10              684,0  0,07 -0,23 

I 100 m 11              756,0  -0,04 -0,19 

I 100 m 12              828,0  0,12 0,02 

I 100 m 13              900,0  -0,16 -0,17 

II 50 m 1                82,5  0,04 -0,13 

II 50 m 2              248,0  -0,08 -0,37 

II 50 m 3              413,0  0,04 -0,21 

II 50 m 4              578,0  -0,03 -0,06 

II 50 m 5              743,5  -0,08 0,04 

II 50 m 6              909,0  -0,01 -0,03 

II 50 m 7           1.074,0  0,03 0,06 

II 50 m 8           1.239,0  -0,16 -0,09 

II 50 m 9           1.404,5  -0,03 -0,04 

II 50 m 10           1.570,0  -0,11 -0,08 
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Fundeio Prof. Garrafa 

Tempo 

(horas) 

Perpendicular 

(m/s) 

Paralelo           

(m/s) 

II 50 m 11           1.735,0  -0,06 -0,05 

II 50 m 12           1.900,0  -0,09 -0,14 

II 50 m 13           2.065,5  0,04 0,02 

II 100 m 1                82,5  0,04 -0,20 

II 100 m 2              248,0  -0,07 -0,42 

II 100 m 3              413,0  0,09 -0,27 

II 100 m 4              578,0  0,00 -0,08 

II 100 m 5              743,5  -0,12 0,06 

II 100 m 6              909,0  -0,04 -0,07 

II 100 m 7           1.074,0  -0,03 0,07 

II 100 m 8           1.239,0  -0,13 0,10 

II 100 m 9           1.404,5  -0,12 -0,08 

II 100 m 10           1.570,0  -0,04 -0,07 

II 100 m 11           1.735,0  -0,10 -0,07 

II 100 m 12           1.900,0  0,00 -0,09 

II 100 m 13           2.065,5  0,06 -0,05 

 


