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RESUMO 
 
     O estudo teve por objetivo analisar a influência do Banco de Vitória, Jaseur, Davis e 
Dogaressa localizados na Cadeia Vitória-Trindade sobre as concentrações de Chl-a no oceano 
profundo adjacente, analisando a variabilidade espaço-temporal e os períodos de floração 
anual de fitoplâncton. Com essa finalidade, foram adquiridas imagens nível 3 de 
processamento (L3) mensais e semanais (8 dias) com 4 km de resolução do sensor MODIS do 
satélite Aqua, cobrindo o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2011, as quais foram 
analisadas usando o software Seadas6.2. Os resultados mostraram que temporalmente as 
concentrações sobre o topo do Banco de Jaseur e Davis foram significativamente maiores em 
relação ao oceano adjacente entre maio e setembro. A variabilidade espacial encontrada está, 
possivelmente, relacionada às características morfológicas dos montes (profundidade e 
comprimento do topo), à distância deles em relação à plataforma continental e, 
consequentemente, aos processos de meso-escala que ali se desenvolvem. 
 
Palavras chave: Montes submarinos, sazonalidade, [Chl-a]. 
 
INTRODUÇÃO  
 
     Montes submarinos são algumas das estruturas geológicas mais presentes nas bacias 
oceânicas. À essas feições estão associadas regiões de alta atividade biológica que se 
diferenciam do oceano adjacente devido a processos hidrodinâmicos de agregação e 
trapeamento do material fitoplanctônico sobre o topo dessas estruturas (Freeland, 1994).  
     Uma das mais importantes cadeias desses montes na costa brasileira é a Cadeia Vitória-
Trindade (CVT) (Figura 1). A CVT é uma sequência linear leste-oeste de montes submarinos 
cujo trecho em estudo encontra-se entre 20º-21ºS e 32º-38ºW, onde localizam-se o Banco de 
Vitória, Jaseur, Davis e Dogaressa. Os dois primeiros possuem aproximadamente 130 km de 
extensão média e seus topos estão em torno de 60 m de profundidade, enquanto os dois 
últimos possuem aproximadamente 50 km de extensão. O topo do Banco de Davis e 
Dogaressa está em torno de 60 m e 150 m de profundidade.  
     As características dos montes da CVT como a distância deles até a plataforma continental, 
dimensões (profundidade e comprimento do topo) e a influência de processos hidrodinâmicos 
associados pode determinar essa variabilidade espaço-temporal da [Chl-a] identificada através 
da análise dos dados do sensor MODIS do satélite Aqua. 



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

 
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

 
Figura 1: Área de estudo com a localização dos montes submarinos da CVT. 
 
OBJETIVOS  
 
     Os objetivos do estudo consistem em 1) Analisar o papel dos montes submarinos da CVT 
na variabilidade espaço-temporal da [Chl-a] e; 2) Identificar os períodos fenológicos da 
floração de fitoplâncton sobre o topo dos montes. 
 
METODOLOGIA  
 
     Os dados utilizados neste estudo foram as imagens nível 3 de processamento (L3) de [Chl-
a] obtidas pelo sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) do satélite 
Aqua do período de janeiro de 2003 a dezembro de 2011, com resolução temporal de 8 dias e 
resolução espacial de 4 km. A variação espaço-temporal da [Chl-a] foi analisada ao longo da 
linha vermelha contínua (Figura 1). 
     As médias mensais dos 9 anos de dados de [Chl-a] dos pontos sobre os Bancos de Vitória, 
Jaseur, Davis e Dogaressa foram calculadas juntamente com o erro padrão associado, a fim de 
verificar as diferenças entre o topo dos montes e o oceano profundo distante 1o ao norte (+1o) 
e ao sul (-1o) (pontos azuis e vermelhos na Figura 1, respectivamente). Com esse conjunto de 
dados também foi ajustada a curva gaussiana (Equação 1) da variação anual da [Chl-a] (Platt e 
Sathyendranath, 1988).  
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     Onde CSM0 é a linha de base de [Chl-a] (mg.m-3), tmax é o mês de pico, σ (mês) é o desvio 
padrão da curva de Gauss, h/σ√2π define a concentração do pico e h (mg.mês.m-3) é a integral 
de todos os valores de [Chl-a] acima da linha de base. O início da floração anual foi 
considerado no ponto da curva na qual a [Chl-a] foi 10% acima da mediana (Siegel et al., 
2002) e o término foi definido da mesma forma no lado oposto da curva. Na curva gaussiana 
foi analisado o tempo de iniciação do evento biológico (bi), o tempo de máxima amplitude 
(bt), o tempo de térmico do evento (be) e a duração (bd) (Racault et al., 2012). 
 
RESULTADOS 
 
     Há um nítido acoplamento espaço-temporal entre a localização dos montes submarinos 
Banco de Vitória (BV), Jaseur (BJ) e Davis (BD) e as maiores [Chl-a] no período de inverno 
(Figura 2). A partir de 32ºW, onde localiza-se o Banco de Dogaressa, não foram observadas 
diferenças significativas nas [Chl-a] ao longo do ano. 

(1) 
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Figura 2: Variabilidade espaço-temporal mensal (esquerda) e semanal de 8 dias (direita) da 
[Chl-a] (��.�−3) sobre o Banco de Vitória (BV), Jaseur (BJ), Davis (BD) e Dogaressa.  
 
     A análise fenológica da [Chl-a] mostrou que a floração anual apresentou o mesmo 
comportamento sazonal em todos os montes submarinos, iniciando geralmente no mês de 
março/abril, com pico nos meses de junho/julho (Silva, 2001) e término em torno do mês de 
agosto/setembro (Figura 3a), durando em média 4,8 meses (Tabela 1). Embora não seja 
mostrado neste trabalho, é importante pontuar que o mesmo padrão de floração anual ocorreu 
nas regiões oceânicas adjacentes aos montes. 
     O ajuste da curva (Equação 1) mostrou que a floração anual entre os montes submarinos 
diferenciou-se principalmente em relação ao pico de máxima [Chl-a], devido basicamente à 
profundidade média dos topos. Essa característica influenciou no desenvolvimento de um 
processo que resultou em aproximadamente o dobro da [Chl-a] sobre o topo dos montes rasos 
(Vitória, Jaseur e Davis, ~ 60 m da superfície) em relação ao monte submarino com topo 
profundo (Dogaressa, ~ 150 m) (Figura 3a).  

 

 

 
Figura 3: (a) Ajuste gaussiano da floração anual fitoplanctônica (linha azul), onde a linha 
verde/preta indica o início/fim da floração. (b) Médias mensais da [Chl-a] com erro padrão 
associado sobre o topo dos montes e oceano adjacente ao norte (+1º) e ao sul (-1º). 

 
     As médias mensais da [Chl-a] (Figura 3b) mostraram que fora do período de floração os 
pontos analisados (topo dos montes e oceano adjacente) tiveram [Chl-a] similares, mostrando 
a importância dos montes no aumento da [Chl-a] no inverno. Analisando-se os pontos 
oceânicos (+1º e -1º), observou-se distinção em relação ao topo dos Bancos de Jaseur e Davis 
entre os meses de abril a setembro/outubro e nenhuma diferenciação foi observada sobre o 
Banco de Dogaressa ao longo do ano.  

(a) (b) 
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Tabela 1: Índices ecológicos (meses) analisados para os Bancos de Vitória, Jaseur, Davis e 
Dogaressa. 

Montes 
submarinos 

Período inicial de 
crescimento (bi) 

Período de máxima 
amplitude (bt) 

Período de término 
de crescimento (be) 

Duração do período de 
floração (bd) 

Vitória 4 6,1 8,1 4,1 
Jaseur 3,9 6,6 9,2 5,3 
Davis 3,5 6 8,4 4,9 

Dogaressa 3,5 6,1 8,4 4,9 

 
     Sobre o Banco de Vitória a [Chl-a] apresentou um nível de desacoplamento em relação ao 
ponto oceânico -1º similar ao observado nos demais montes para o período de inverno. No 
entanto, o ponto distante +1o apresentou [Chl-a] equivalente ao topo do monte entre os meses 
de novembro a maio. Esse resultado é devido a influência da plataforma continental do Banco 
de Abrolhos e processos de meso-escala associados, influenciando o comportamento da [Chl-
a] (Ghisolfi et al., 2015), diferentemente dos demais pontos oceânicos. Sobre os Bancos de 
Jaseur e Davis os resultados encontrados nas médias mensais no período de floração 
mostraram a maior capacidade desses montes no processo de agregação/trapeamento das 
células fitoplanctônicas, diferenciando-os do oceano adjacente nesse mesmo período. Sobre o 
Banco de Dogaressa, apesar de localizar-se próximo ao Banco de Davis, a [Chl-a] comportou-
se de modo similar ao oceano profundo ao longo de todo o ano, mostrando que a 
profundidade do topo do monte é uma importante característica na floração fitoplanctônica.  
 
CONCLUSÕES 
 
     A floração anual de [Chl-a] sobre os topos dos montes teve duração média de 4,8 meses e a 
sua diferenciação foi centrada nos meses de inverno. Os resultados mostraram a importância 
dos montes submarinos como locais de agregação fitoplanctônica diferenciada em relação às 
águas oceânicas adjacentes somente nos meses de inverno, comportando-se de modo 
semelhante ao oceano profundo nos demais meses. Há uma distinção espacial do papel dos 
montes sobre o padrão da floração anual da [Chl-a]. Essa variabilidade espacial está, 
possivelmente, relacionada às características morfológicas dos montes (profundidade e 
comprimento do topo), à distância deles em relação à plataforma continental e, 
consequentemente, aos processos de meso-escala que ali se desenvolvem.  
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