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RESUMO 
 

Perfilagens de CTD e coletas de amostras químicas e biológicas foram feitas durante a Operação 

MCTIII ao longo de dois transectos na plataforma continental no Embaiamento de Tubarão. A partir 

desses dados foi analisada a influência da anomalia de massa específica e do nitrato na distribuição 

espacial do fitoplâncton. Maiores concentrações de indivíduos por volume foram encontrados 

próximo à costa e à quebra de plataforma no transecto 1, onde se encontraram menores valores de 

σθ e de concentração de oxigênio dissolvidos e maiores valores da concentração de nitrato. Por 

outro lado, o transecto 2 apresentou baixas concentrações de oxigênio dissolvido e de nitrato na 

plataforma média que aumentaram gradativamente em direção à quebra de plataforma juntamente 

com o aumento do número de indivíduos fitoplanctônicos. A ressurgência foi o processo físico 

responsável pela disponibilização de águas mais densas sobre a plataforma continental associada às 

maiores concentrações de nitrato que influenciaram a distribuição fitoplanctônica. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O fitoplâncton possui ampla distribuição geográfica e alto número de espécies tornando-se 

aliados no monitoramento ambiental. A presença ou ausência da comunidade fitoplanctônica está 

associada à complexidade de processos físicos e químicos, tais como ressurgências e ciclagem de 

nutrientes (REYNOLDS, 2006). A temperatura é o principal fator responsável pela distribuição e 

manutenção da comunidade fitoplanctônica, já que a estratificação da coluna d’água funciona como 

um impedimento à disponibilização dos nutrientes para as camadas fóticas do oceano. 

No Atlântico Sul-Ocidental, os nutrientes inorgânicos dissolvidos se encontram associados à 

Água Central do Atlântico Sul (ACAS) que, juntamente com a Água Tropical (AT) de 

características oligotróficas, formam a Corrente do Brasil (CB) (SOUZA, 2010). A ACAS pode 

aflorar na camada fótica devido ao Bombeamento de Ekman (PALÓCZY et al., 2013), ao 

encroachment na região de quebra de plataforma e ocorrência de ressurgências costeiras (AGUIAR 

et al., 2014).  

 

OBJETIVOS 
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 O objetivo desse trabalho é avaliar a influência dos padrões termohalinos e da concentração 

de nitrato na distribuição da comunidade fitoplanctônica a partir de um evento de ressurgência na 

plataforma continental do Embaiamento de Tubarão. 

 

METODOLOGIA 
 

 O Embaiamento de Tubarão (ET) se estende desde o sul do Banco de Abrolhos até o norte 

da Bacia de Campos. Os dados físicos e as amostras químicas e biológicas foram coletados na 

segunda pernada da Operação MCTIII entre os dias 12 e 21 de dezembro de 2011 divididos em dois 

transectos perpendiculares à linha de costa (Figura 1). Em algumas estações foram realizados 

somente as perfilagens de CTD e em outras foram amostrados também dados químicos e 

biológicos. 

 

Figura 1- Área de estudo com pontos amostrais de coletas de CTD (círculos pretos) e de coletas de CTD, nitrato e 

fitoplâncton (círculos amarelos). As linhas sólidas representam as isóbatas de -200 m e -1000 m.  

As amostras de fitoplâncton foram coletadas com garrafas de Niskin e fixadas em 

formaldeído 2% para a análise quantitativa do fitoplâncton. Posteriormente elas foram sedimentadas 

pelo método de Uelinger (1964) e o total de indivíduos contados (n) foi expresso por indivíduos por 

volume (N) (ind/ml) segundo a equação modificada de Wetzel e Likens (1979): 

V

An
N

.
  

onde A é a área do campo da câmara de sedimentação e V é o volume sedimentado. 

As amostras químicas foram coletadas com garrafas de Niskin, filtradas e congeladas para 

posterior descongelamento e análise do nutriente nitrato em laboratório segundo Aminot e 

Chaussepied (1983). Os dados de temperatura foram coletados usando um perfilador do tipo CTD 

modelo SBE9plus.  

 

RESULTADOS 
 

 Os menores valores de σθ no transecto 1 (Figura 2a) foram encontrados próximos à 

costa devido à presença de águas menos salinas provenientes do aporte continental. Foi possível 

observar o aumento gradativo de σθ até a plataforma externa, onde foi atingido o maior valor (25,5 

kg/m
3
). Essa água mais densa é resultante da mistura da ACAS trazida pelo processo de 

ressurgência com a AT (MARTINS, 2014).  Os valores voltam à diminuir na quebra da plataforma 

continental, indicando a presença de água quente e salina transportada pela CB. Os maiores valores 

da concentração de oxigênio (205µmol/kg) foram encontrados na plataforma continental média-



XI Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite 

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

externa associados aos maiores valores de σθ (Figura 2b). Já os picos de nitrato estiveram 

localizados próximos à costa associado ao aporte continental e na quebra de plataforma associado à 

presença de ACAS (ambos 5µmol/l) (Figura 2c). 

Na região superficial da plataforma média ocorreram as menores concentrações de oxigênio 

dissolvido (185 µmol/kg) e também as menores concentrações de nitrato disponível (0,5µmol/l) 

consumido, provavelmente, no processo de nitrificação. Próximo à região costeira os indivíduos 

fitoplanctônicos são maiores (diatomáceas e dinoflagelados) e consomem o nitrato oriundo da 

descarga fluvial. Na região da plataforma externa o nitrato foi disponibilizado na coluna de água 

devido à subida de água mais densa e pela fixação de nitrogênio feita pela cianofíceas, típicas de 

águas oligotróficas. 

 Na quebra de plataforma, ocorreu maior número de indivíduos fitoplanctônicos (1000 

ind/ml) assim como maior concentração de nitrato em decorrência da subida da picnoclina trazendo 

consigo indivíduos fitoplanctônicos que estavam associados às águas mais profundas e dependentes 

da produção nova.  

 
Figura 2 - Distribuição vertical de (a) σθ (kg/m

3
), (b) oxigênio dissolvido (µmol/kg), (c) nitrato (μM/l) e (d) 

comunidade fitoplanctônica (ind/ml) no transecto 1. Os triângulos invertidos vazados são pontos amostrais com coleta 

apenas de CTD e os triângulos invertidos cheios são pontos amostrais com coleta de CTD, fitoplâncton e nitrato. 

A distribuição vertical de σθ no transecto 2 (Figura 3a) mostrou a presença de uma água 

menos densa (22 kg/m
3
) em formato de bolsão que representou a descarga da pluma do Rio Doce e 

uma água mais densa (25,5 kg/m
3
) ocupando toda a plataforma continental ligada à subida de uma 

água mais fria e menos salina associada a uma mistura com critérios maiores que 50% de ACAS 

(MARTINS, 2014). A disponibilização de águas mais densas ocorreu nesta região devido ao 

processo de encroachment. Esse processo consiste no transporte de águas subsuperficiais ricas em 

nutrientes ao longo da camada limite de fundo para a plataforma continental associado à dinâmica 

de Ekman de fundo devido à intensificação da CB (ROUGHAN e MIDDLETON, 2004; AGUIAR 

et al., 2014).  

A região superficial ao longo do transecto 2 apresentou  concentrações relativamente baixas  

de oxigênio dissolvido (160µmol/kg) (Figura 3b) e altas em nitrato (3,4μM/l)  (Figura 3c) devido à 

descarga continental do Rio Doce. Essas características estiveram relacionadas a oxidação da 

matéria orgânica e ao processo de nitrificação na produção do nitrato. As maiores concentrações de 

oxigênio dissolvido (195µmol/kg) estiveram relacionadas à entrada de água mais densa associada à 

ressurgência, assim como observado na distribuição de nitrato (5,4μM/l)  com o pico sobre a quebra 

de plataforma (Figura 3c).  

O número de indivíduos da comunidade fitoplanctônica (Figura 3d) atingiu os maiores 

valores (860 ind/ml) na plataforma média/externa e sobre a quebra de plataforma, onde foi 

observado o aumento da concentração de nitrato e do oxigênio dissolvido. Na região mais próxima 

à costa, as maiores concentrações de sedimentos inorgânicos em suspensão associadas à pluma do 

rio podem ter impedido a penetração de luz desfavorecendo a presença do fitoplâncton 

(MANTOVANI, 1993). 

c 
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Figura 3 - Distribuição vertical de (a) σθ (kg/m

3
), (b) oxigênio dissolvido (µmol/kg), (c) nitrato (μM/l) e (d) 

comunidade fitoplanctônica (ind/ml) no no transecto 2. Os triângulos invertidos vazados são pontos amostrais com 

coleta apenas de CTD e os triângulos invertidos cheios são pontos amostrais com coleta de CTD, fitoplâncton e nitrato. 

 

CONCLUSÕES 
 

A ascensão de água mais densa na quebra de plataforma do transecto 1 se refletiu no 

aumento da concentração de nitrato e no maior número de indivíduos fitoplanctônicos. Essa 

associação direta não ocorreu sobre a plataforma devido, provavelmente, a ocorrência de indivíduos 

fitoplanctônicos menores e qualitativamente distintos.  

No transecto 2 o maior número de indivíduos da comunidade fitoplanctônica esteve 

associado com a presença de águas mais densas e maior concentração de nitrato próximo à quebra 

de plataforma. O material em suspensão decorrente da descarga do rio Doce desfavoreceu a 

presença de fitoplâncton na região próxima à costa.   
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