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RESUMO  

Utilizando imagens diárias de ata resolução de temperatura da superfície do mar (GHSRSST) 

para o período entre os anos de 2003 e 2012, juntamente com dados da salinidade da 

superfície do mar foi possível caracterizar a ressurgência do Cabo de Santa Marta, além de 

observar a extensão da pluma do Rio da Prata. Utilizando a análise EOF foi possível verificar 

a região que pode estar associada ao evento de ressurgência costeira da região de estudo. 

Mesmo não sendo conclusões definitivas, os resultados corroboram com a bibliografia a qual 

sugere que há ressurgência da Água Central do Atlântico Sul associada aos ventos de 

Nordeste, além de estar fortemente ligada ao ciclo anual de variação da TSM local.  
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INTRODUÇÃO 

A ressurgência costeira está fortemente ligada à configuração de ventos local e 

predominante, além da orientação da costa e do gradiente batimétrico suave no talude 

continental. Sendo que em um cenário de ventos soprando paralelos a costa sudeste do Brasil 

é gerado um Transporte de Ekman perpendicular à direção do vento, o transporte de água é no 

sentido offshore e então a região costeira deve ser preenchida por águas provenientes de 

regiões mais profundas. 

No Brasil alguns eventos de ressurgência já são bastante estudados, como a região de 

Cabo Frio (RJ). No entanto, outras regiões, como o Cabo de Santa Marta (CSM) em torno de 

28.5oS na plataforma de Santa Catarina, foram menos exploradas cientificamente. A região da 

plataforma continental do Cabo de Santa Marta é caracterizada por ser relativamente estreita, 

além de haver mudança na direção da linha de costa. Ao norte do CSM a orientação da costa é 

Norte-Sul e logo ao sul do cabo a costa é orientada longitudinalmente no sentido Nordeste-

Sudeste (Pereira et al., 2009). 

A Corrente do Brasil (CB) é a principal feição oceanográfica nesta região, 

caracterizada por águas quentes (T>20oC) e salinas (S>36,40) na superfície, relacionada a 

Água Tropical (AT) que engloba os primeiros 200m de profundidade. Na camada 

subsuperficial está presente a Água Central do Atlântico Sul (ACAS), fluindo para sul entre 

200-500m, próximo a extremidade da plataforma, com temperatura menor que 20oC e 

salinidade menor que 36,40 g.Kg-1 (Castro & Miranda, 1998). Outro importante aspecto é a 

chegada da pluma do Rio da Prata (PRP) que pode se estender ao norte do CSM nos meses de 

inverno austral, sendo a temperatura típica durante o inverno maior do que 10ºC e salinidade 

menor do que 33,5 g.Kg-1 (Moller et al. 2008).  

Palma et al. (2008) menciona a forte ligação da ressurgência com o ciclo sazonal do 

estresse do vento, sendo o vento NE favorável a ressurgência. Além disso, Moller et al. 
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(2008) menciona a importância dos ventos de NE em forçar a pluma do Rio da Prata para sul, 

viabilizando a ocorrência do afloramento de ACAS no CSM.   

Recentemente Campos et al. (2013) mostrou, com resultados de modelagem numérica, 

que o Transporte de Ekman favorável a ressurgência, na direção offshore, é mais intenso ao 

sul do Cabo de Santa Marta. Sendo assim, a mudança na direção da linha de costa parece 

apresentar influência neste processo, além da relação com o estreitamento da plataforma 

continental nesta região.  

Nenhum estudo foi realizado focando nesta região utilizando imagens de satélite de 

alta resolução de temperatura da superfície do mar (TSM) afim de identificar o ciclo anual 

dos eventos de ressurgência. Neste contexto, o presente trabalho tem como finalidade 

investigar questões abertas quanto a caracterização da TSM associada a região próxima ao 

Cabo de Santa Marta. 

 

OBJETIVOS 

Caracterizar a variabilidade do campo de temperatura na região anexa ao Cabo de 

Santa Marta na plataforma de Santa Catarina utilizando dados de temperatura da superfície do 

mar de alta resolução, para o período entre os anos de 2003 e 2012. Além de determinar os 

principais modos de variabilidade associados à temperatura da superfície do mar para a 

região. 

 

METODOLOGIA 

Foram utilizados dados de TSM de alta resolução extraídos do Jet Propulsion 

Laboratory (JPL) vinculado a NASA, os quais fazem parte do GHRSST (Group for High 

Resolution Sea Surface Temperature) contanto com resolução espacial de 0,01º (GHRSST, 

2010), englobando dados diários desde janeiro de 2003 até dezembro de 2012. Também 

foram utilizados dados de velocidade de vento proveniente da reanálise ERA-Interim 

produzida pelo ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forescasts), foram 

extraídas as componentes zonal e meridional diários da velocidade do vento a 10 metros da 

superfície com resolução espacial de aproximadamente 1/8º (Dee et al., 2011) para o mesmo 

período da TSM. Por fim foram extraídos dados de salinidade da superfície do mar (SSM) do 

SMOS Barcelona Expert Centre em médias mensais com resolução espacial de 0,25º para o 

período entre 2010 e 2013. 

Através de médias mensais climatológicas da TSM e da SSM, a ressurgência do Cabo 

de Santa Marta e a movimentação da pluma do Rio da Prata foram caracterizadas 

visualmente. O mesmo foi empregado nos dados de velocidade do vento, para ser possível 

verificar qual o vento está relacionado com o evento de ressurgência costeira.  

Para a análise de funções empíricas ortogonais (EOF) a área de estudo foi restringida a 

apenas a região do Cabo de Santa Marta, tentando obter menor influência possível de águas 

oceânicas, o que incluiu a plataforma continental até 48,4ºW, entre as latitudes de 28,2 e 

29,2ºS. Em seguida com anomalias mensais de TSM para todo o período, totalizando 120 

meses de dados, foi utilizada a análise de EOF para descrever a variabilidade espacial e 

temporal da série de dados.  

 

RESULTADOS 

Observando as imagens climatológicas da TSM e SSM (Figura 1) ao longo do ano foi 

possível identificar a variação sazonal da temperatura, chegada da pluma do Rio da Prata nos 

meses de inverno e a possível localização da ressurgência associada ao CSM. Nos meses de 

verão foi possível identificar uma região de águas mais frias, em torno de 23,5oC, 

representado na Figura 1A pelo mês de fevereiro. Por outro lado, durante os meses de inverno 

foi possível identificar uma língua de temperaturas mais frias, ~17oC (Figura 1B), 

provavelmente associada a movimentação da pluma, que se estende além da latitude do CSM.  
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Figura 1 – Exemplo da TSM para um mês de verão (fevereiro, A) e um mês de inverno (agosto, B); e de SSM (C e D) para os 

mesmos. As linhas de contorno em branco representam as isobatimétricas de 100m, 200m e 1000m de profundidade. 

As imagens de salinidade da superfície do mar corroboram com as identificações 

feitas a partir da TSM, sendo que, a baixa temperatura de agosto está associada a uma baixa 

salinidade (~32 g.Kg-1, Figura 1D) concordando com as características termohalinas da PRP 

(Moller et al. 2008). Além disso, para o mês de fevereiro a salinidade associada ao CSM foi 

de aproximadamente 34 g.Kg-1, o que pode ser relacionado com a ressurgência da ACAS, mas 

já alterada por processos de mistura com águas superficiais (Figura 1C). 

É importante mencionar que a TSM menor se estende ao sul do CSM corrobora com 

resultados de Campos et al. (2013), os quais indicaram que a ressurgência era mais intensa ao 

sul do cabo. A climatologia de velocidade superficial do vento mostrou que o vento 

predominante na região é na direção nordeste, paralelo a direção da costa, como observado 

por Palma et al., 2008, sendo o vento favorável a ressurgência por gerar transporte de Ekman 

na direção offshore. 

O resultado da primeira EOF da anomalia da TSM indicou que o ciclo anual 

representa cerca de 99% da variabilidade da TSM da região. Além de representar o 

aquecimento e resfriamento típico sazonal, foi evidenciado uma região de menor variabilidade 

ao redor do cabo, que pode estar ligada ao evento de ressurgência (Figura 2).  

 
Figura 2 – Representação temporal (A) e espacial (B) da 1ª EOF da anomalia da TSM. 

Esta região apresentou anomalia de TSM de 2.8oC, enquanto que nas regiões 

adjacentes a anomalia foi de aproximadamente 3oC. Esta região de menor variabilidade pode 

representar a ressurgência, estando relacionada com a menor diferença de temperatura durante 
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o verão e inverno austral, sendo que durante os eventos de ressurgência a ACAS é trazida 

para a superfície com temperaturas mais frias. 

 

CONCLUSÕES 

As análises da TSM e SSM climatológica sugerem a presença de águas de menor 

temperatura e relativa baixa salinidade próximo ao cabo, podendo estar relacionadas com o 

processo de ressurgência, sendo as menores temperaturas focadas ao sul do CSM reforçando a 

possibilidade de influência da orientação da costa, estreitamento da plataforma continental, 

menor gradiente batimétrico de quebra de plataforma e a importância dos ventos paralelos à 

linha de costa soprando para nordeste favoravelmente a ressurgência costeira. 

Além disso, também foi possível identificar a pluma do Rio da Prata se estendendo ao 

norte do CSM nos meses de inverno, tanto os dados de TSM quanto os de SSM concordam 

quanto as características termohalinas. Nos meses de verão a pluma fica contraída na porção 

sul da área de estudo. 

É importante frisar, que apenas análise de EOF da temperatura não é suficiente para 

afirmar que a menor variabilidade da TSM na região do Cabo de Santa Marta está ligada 

unicamente à ressurgência. Para confirmar que esta menor temperatura está ligada a este 

processo seriam necessárias simulações numéricas determinando os fluxos de calor na região.  

No entanto, é possível levantar a hipótese de que durante o verão, com predominância 

do vento nordeste (transporte de Ekman offshore) há ressurgência da Água Central do 

Atlântico Sul (~20ºC), ou seja, gerando fluxo de calor negativo da região de oceano profundo 

em direção a plataforma. Ainda assim há o aquecimento superficial da coluna de água devido 

ao ciclo anual, o que faz com que a ressurgência observada não seja exatamente a mesma 

associada a ACAS, sendo a TSM observada em torno de 23ºC. O oposto aconteceria em 

meses de inverno, sendo então a Água Tropical advectada em direção a costa, então o fluxo 

de calor seria superficial da região oceânica para a plataforma continental. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CAMPOS, P. C.; MÖLLER, O. O.; PIOLA, A. R.; PALMA, E. D. 2013. Seasonal variability 

and coastal upwelling near Cape Santa Marta (Brazil). Journal of Geophysical Research: 

Oceans, 118(3), 1420-1433. 

 

DEE, D. P.; UPPALA, S. M.; SIMMONS, A. J.; BERRISFORD, P.; POLI, P.; 

KOBAYASHI, S.; VITART, F. 2011. The ERA-Interim reanalysis: Configuration and 

performance of the data assimilation system. Quarterly Journal of the Royal Meteorological 

Society, 137(656), 553–597, DOI: 10.1002/qj.828. 

 

GHRSST Science Team. 2010. The Recommended GHRSST Data Specification (GDS) 2.0, 

document revision 4, GHRSST International Project Office, pp 123. 

 

MÖLLER, O. O. JR.; PIOLA, A. R.; FREITAS, A. C.; CAMPOS, E. J. D. 2008. The effects 

of river discharge and seasonal winds on the shelf off southeastern South America. 

Continental Shelf Research. 28 (13), 1607–1624, DOI: 10.1016/j.csr.2008.03.012. 

 

PALMA, E. D.; MATANO, R. P.; PIOLA, A. R. 2008. A numerical study of the 

Southwestern Atlantic Shelf circulation: Stratified ocean response to local and offshore 

forcing, Journal of Geophysical Research. 113 (C11010), DOI: 10.1029/2007JC004720. 

 

PEREIRA, M. D.; SCHETTINI, C. A. F.; OMACHI, C. Y. 2009. Caracterização de feições 

oceanográficas na plataforma de Santa Catarina através de imagens orbitais. Revista 

Brasileira de Geofísica, 27(1), 81-93. 


