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4. ÁREA DE ESTUDO

4.1.

Localização dos Testemunhos

PAR-40
KF-B

Brasil
CMU-14
KF-A

Figura 27: Área de estudo destacando a localização dos testemunhos (Google Earth Software).

Os dois testemunhos marinhos utilizados neste estudo provêm do talude da
margem continental nordeste do Brasil, no oceano Atlântico Sul Tropical entre 7° e
15°S (Figura 27). Os dados referentes aos testemunhos são apresentados a
seguir:
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•

KF-A (Bacia Camamu)
Lat/Lon: 14°24’50.8”S / 38°49’18.4”W;
a 965 m de profundidade;
recuperado 456 cm;
comprimento utilizado 144 cm

•

KF-B (Bacia Pernambuco/Paraíba)
Lat/Lon: 07°29’37.0”S / 34°20’27.1”W;
a 1.261 m de profundidade;
recuperado 398 cm;
comprimento utilizado 19 cm

Ambos os testemunhos foram retirados de profundidades acima da
lisoclina 1 moderna como proposto por Broecker e Takahashi (1978), por permitir
maior confiabilidade quanto à preservação dos microfósseis no sedimento
marinho.
A lisoclina no oceano Atlântico Sul moderno é considerada como sendo a
interface entre a Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) e a Água de Fundo
Antártica (AFA) a cerca de 4.100m de profundidade (Frenz & Henrich, 2007).
Estes autores sugerem que durante o UMG a lisoclina teria sido menos profunda,
em torno de 3.100m, ainda assim a profundidade dos testemunhos KF-A e KF-B é
inferior à lisoclina, o que minimiza os efeitos de dissolução no material estudado.

1

Lisoclina é a profundidade média a partir da qual observa-se a dissolução do carbonato (Brown et
al., 2001) e a partir dela a taxa de dissolução do carbonato de cálcio aumenta acentuadamente
(Allaby & Allaby, 1999).
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4.2.

Fisiografia da área estudada

A seção leste da margem continental brasileira (da Bacia de Pelotas a
Bacia Pernambuco-Paraíba) representa uma típica margem Atlântica (passiva),
que aparentemente conforma-se com o modelo de deriva continental (Ponte &
Asmus, 2004).
Na área limitada entre as cadeias vulcânicas de Vitória-Trindade e
Fernando de Noronha, onde a área de estudo está inserida, existe uma série de
feições vulcânicas menores, com distribuição irregular e orientação preferencial
leste-oeste. Como exemplo, os montes submarinos da Paraíba (6° 40’S) e o
monte submarino de Pernambuco (8° 30’S) (Figura 28c). Ponte e Asmus (op.cit.)
sugerem que estas feições sejam produtos da atividade magmática ao longo de
fraturas no assoalho oceânico e que, provavelmente, estejam relacionados aos
processos que desenvolveram fraturas morfológicas no talude e sopé continentais.
Ao sul da Bacia de Camamu, os bancos Royal Charlotte e Abrolhos se
caracterizam pelo alargamento que produziram na plataforma continental
preexistente (Figura 28a), devido à sua natureza vulcânica acrecionária (Ponte &
Asmus, op.cit.).
Ainda de acordo com estes autores, a margem continental leste brasileira,
ao longo da região nordeste, apresenta topografia irregular e um talude abrupto,
além de ser a porção mais estreita da plataforma continental brasileira. Devido ao
clima tropical e à desprezível sedimentação terrígena, a plataforma continental
nordeste apresenta largura média de 63 km e profundidades em torno de 40 m.
Este segmento é uma das poucas áreas do mundo onde uma plataforma
estável e aberta apresenta-se coberta, quase inteiramente, por sedimentos
carbonáticos biogênicos (Vital et al., 2005). Isto torna as bacias marginais do
nordeste favoráveis ao estudo de microfósseis calcários.

Figura 28: (a) Fisiografia da margem continental brasileira evidenciando os bancos de Abrolhos e Charlotte (seta
vermelha); destaque (b) Bacia de Camamu e (c) Bacia Pernambuco-Paraíba (http://www.bdep.gov.br/).
50

51
4.3.

Circulação Oceânica Superficial do Atlântico Sul (Figura 29)
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Figura 29: Esquema demonstrando a circulação oceânica superficial do Atlântico Sul
(modificado de Peterson & Stramma, 1991).

Devido às diferenças de temperatura entre a região equatorial e a região
polar, o transporte de calor nos oceanos é, em geral, dos trópicos e subtrópicos
em direção polar. No entanto o oceano Atlântico Sul é uma exceção ao padrão
geral de circulação superficial, pois o transporte de calor é mais eficiente na
direção equatorial através da Corrente Sul Equatorial (CSE) (Peterson & Stramma,
1991).
Essa transferência anômala de calor é explicada por um sistema conhecido
como Cinturão de Calor do Atlântico, no qual as principais forçantes são a posição
da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mais setentrional em relação ao
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equador e o livre acesso à bacia da Groenlândia no oceano Atlântico Norte onde a
produção de água profunda ocorre em larga escala (Berger & Wefer,1996).
A transferência de calor através do equador tem uma série de
conseqüências na circulação superficial e na produtividade do oceano Atlântico
Sul. Uma delas é a ausência de uma forte corrente na direção polar no setor oeste
da bacia que corresponde à margem continental brasileira.
A Corrente do Brasil (CB) que margeia esta porção do Atlântico se inicia
fraca ao sul do equador e flui basicamente através da reciclagem dentro da
própria bacia (Berger & Wefer,1996). Na porção oriental da bacia a Corrente de
Benguela (CBe) no sentido equatorial é bastante vigorosa e domina a maior parte
da região tropical e subtropical da bacia dando origem a CSE (Figura 29).
Portanto, devido a esta composição de fatores o calor derivado da intensa
luz solar incidente nesta porção do Atlântico Sul é eficientemente transportado na
direção equatorial, via CBe (~20 Sv), enquanto o fluxo de retorno, via CB na
direção polar, é modesto (~5 Sv) (Peterson & Stramma, 1991).
A intrusão de águas quentes e salinas provenientes do oceano Índico, via
vórtices liberados pela retroflexão da Corrente das Agulhas (CAg), no Atlântico Sul
(SW da África) é responsável por parte do calor e sal transferido para o Atlântico
Sul, já que estas águas chegam a ser até 5°C mais quentes que as águas
superficiais do Atlântico Sul (Peterson & Stramma, op.cit.; Duncombe Rae, 1991;
Boeckel et al.,2006).
A circulação superficial do oceano Atlântico Sul é dominada pelo sistema
anticiclônico do giro subtropical e pelos sistemas de correntes equatorial e
circumpolar. Estes três principais sistemas apresentam-se relacionados ao
respectivo sistema atmosférico sobrejacente.
O

giro

subtropical

do

Atlântico

Sul

está

associado

ao

centro

semipermanente de alta pressão atmosférica que da mesma forma tem circulação
anti-horária e o sistema de correntes equatorial encontra-se associado aos ventos
alísios e à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Estes sistemas são os mais
relevantes para área de estudo deste trabalho, desta forma segue uma
caracterização das principais correntes marinhas.
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Corrente de Benguela
A corrente superficial de contorno leste do giro subtropical do Atlântico Sul é
a Corrente de Benguela (CBe) (Figura 30). Na costa sudoeste africana prevalecem
ventos de sul e sudeste, responsáveis pelo deslocamento de águas superficiais
costa afora. Este deslocamento permite o afloramento de águas mais profundas,
frias e ricas em nutrientes, constituindo a ressurgência da costa oeste da África
(Peterson & Stramma, 1991).

Figura 30: Representação da Corrente de Benguela
(http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/atlantic/).

Correntes Equatoriais (porção oeste)
O modelo clássico de circulação superficial dos oceanos sugere que a CBe
alimenta a Corrente Sul Equatorial (CSE) (Figura 31) que flui para oeste até o
promontório no nordeste do Brasil onde se bifurca, dando origem a Corrente Norte
do Brasil (CNB) e Corrente do Brasil (CB) (Figura 29). Ao longo do trajeto o calor
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derivado da luz solar, amplamente incidente nesta região do globo, é transportado
na direção equatorial (Peterson & Stramma, 1991). Como foi ressaltado
anteriormente, o transporte de calor no Atlântico Sul é mais eficiente na direção
equatorial do que na direção polar e a CSE é a principal responsável por este
processo anômalo.

Figura 31: Representação do sistema de Correntes Sul Equatorial
(http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/atlantic/).

De acordo com o transporte superficial observa-se que a principal corrente
para oeste do giro subtropical do Atlântico Sul é o segmento sul da CSE (a CSES),
geralmente ao sul de 10°S, próximo à costa brasileira. Este segmento da CSE
pode carregar cerca de 16 Sv nos primeiros 500 m superficiais em 30° W
(Peterson & Stramma, op.cit.).

Corrente do Brasil e Corrente Norte do Brasil
As observações sobre a bifurcação da CSE nas proximidades da América
do Sul são ainda objeto de estudo. Peterson e Stramma (op.cit.) sugeriram uma
bifurcação do segmento sul da CSE a aproximadamente 10°S a oeste de 30°W
entre os meses de fevereiro e março. A maior parte da água transportada pela
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CSES em direção ao Brasil, cerca de 12 Sv (Sverdrup) 2 , se dirigem para norte
contribuindo para a formação da CNB (Figura 32), enquanto somente cerca de 4
Sv seguem para sul a 10°S alimentando a incipiente CB (Figura 33). Estas são as
duas principais correntes superficiais oceânicas relacionadas à área de estudo
deste trabalho.

Figura 32: Representação da
Corrente
Norte
do
Brasil
(http://oceancurrents.rsmas.miami.e
du/atlantic/).

Figura 33: Representação da
Corrente
do
Brasil
(http://oceancurrents.rsmas.miami.e
du/atlantic/).

2

Sverdrup (Sv) é uma unidade de medida para transporte de volume por correntes marinhas (1 Sv
corresponde a 106m3s-1).
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Silveira et al. (1994) por sua vez, sugeriram que, concomitante à estrutura
vertical e assinatura de salinidade, a CNB deve se originar do segmento sul da
CSE, porém em uma posição mais meridional, além de 10°30’S. Estes autores
também apontam que a convergência de parte da CSES com a porção sul da CSE
central, próximo a 10°S, contribui para a intensificação da CNB que passaria a
transportar cerca de 21 Sv.
A CNB continua para norte e a 5°S encontra a porção norte da CSE central.
Este fluxo noroeste passa a transportar aproximadamente 37 Sv para o hemisfério
norte, e a corrente apresenta um núcleo subsuperficial a 100-200 m de
profundidade, o qual coincide com os maiores valores de salinidade (>37) (Silveira
et al., op.cit.).
A CB, por outro lado, é uma corrente de contorno oeste relativamente fraca,
não apresenta intensificação entre 10° e 20°S e mantém o mesmo transporte de 4
Sv (Stramma et al., 1990; Peterson & Stramma, 1991) e entre 19°-25°S o
transporte da CB alcança 11 Sv (Miranda & Castro Filho, 1982; Evans & Signorini,
1985; Stramma, 1989). A CB transporta águas superficiais aquecidas na direção
sul até encontrar o fluxo para norte da Corrente das Malvinas (CM), gerando a
Confluência Brasil-Malvinas (CBM) na Convergência Subtropical.
A descrição do padrão de circulação superficial do giro subtropical do
Atlântico Sul sugere que este não é um sistema fechado, visto que grande parte
do transporte de massa e calor é transferida para o hemisfério norte. Peterson e
Stramma (op.cit.) assinalaram que a complexidade dos sistemas de correntes
desta região, a convergência de ventos na atmosfera e as possíveis variações
sazonais indicam que, não fosse esta transferência anômala de calor, certamente
a CB seria mais intensa.
Assim, acredita-se que se é considerada uma variação sazonal da posição
da bifurcação da CSE e conseqüente desenvolvimento da CB e CNB, tende-se a
imaginar que durante outras condições climáticas todos estes limites também
seriam alterados, já que os gradientes biogeográficos devem ter sido menores
(Schmidt, 2002; Arz et al., 1999). Estando a ZCIT localizada mais ao sul, a posição
da bifurcação da CSE poderia também ser mais meridional ou mesmo a proporção
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de calor transportado via CNB e CB pode ter sido diferente, levando alguns
autores (Arz et al., 1999b; Gersonde et al., 2004) a sugerir que, durante os
intervalos de clima mais frio no hemisfério norte, haveria uma intensificação da CB
para o sul.

4.4.

Caracterização Oceanográfica

A porção oeste do oceano Atlântico Sul, que abrange a área de interesse
deste estudo, é atualmente uma região de água quente, altamente salina
caracterizada por uma termoclina profunda, constituindo assim uma coluna d’água
estratificada propícia a condições ambientais oligotróficas. A porção leste do
Atlântico Sul apresenta características distintas devido à ressurgência na costa
africana que traz à superfície águas mais profundas, frias e ricas em nutrientes.

Estrutura da Coluna d’Água
Nos oceanos tropicais podem ser identificadas três camadas de água
sobrepostas,

que

podem

ser

distinguidas

de

acordo

com

parâmetros

oceanográficos como luminosidade e temperatura (Lalli & Parsons, 1993) (Figura
34):
Camada de Mistura: camada superficial do oceano onde ocorre mistura
turbulenta devido à ação dos ventos, das ondas, do resfriamento sazonal e pelo
aumento de salinidade resultante da evaporação. Há, portanto, transferência de
calor da superfície do oceano para baixo criando uma camada de água com
temperatura praticamente uniforme. Esta camada superficial apresenta uma
profundidade média de 200 metros.
Termoclina Permanente: localizada entre 200-300 metros de profundidade
em oceano aberto, logo abaixo da camada de mistura. Caracterizada por variação
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abrupta da temperatura com a profundidade até cerca de 1.000 metros.
Normalmente, a termoclina permanente coincide com a picnoclina, que é
reconhecida pela mudança de densidade entre a água superficial aquecida
(menos densa) com águas mais profundas, frias (e mais densas). A picnoclina
atua como uma barreira para a circulação vertical de água, e até mesmo restringe
os movimentos verticais de organismos marinhos.
Camada Profunda: corresponde a maior parte do volume do oceano.
Encontra-se abaixo da termoclina permanente, a partir da qual a temperatura
diminui gradualmente atingindo zero grau Celsius.

Temperatura

1

Profundidade

2

3

temperatura

Figura 34: Perfil de temperatura x profundidade na estação 52 do
GEOSECS, próximo ao KF-B. Os números indicam a estratificação
da coluna d’água: (1) camada de mistura, (2) termoclina permanente
e
(3)
camada
profunda
(modificado
de
http://ingrid.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.GEOSECS).
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A região tropical é também caracterizada pela intensa luminosidade solar.
Cerca de 50% da luz solar incidente na superfície oceânica é rapidamente
absorvida e convertida em calor nos primeiros metros superficiais (radiação
infravermelha (λ > 780 nm) e fotossinteticamente ativa), o restante da radiação
solar (400> λ <700 nm) penetra mais fundo (Lalli & Parsons, 1993). Assim, a
coluna d’água também pode ser dividida verticalmente em zonas ecológicas
definidas pela penetração relativa da luz no oceano:
*Zona Eufótica: caracterizada por luz abundante. Região favorável ao
crescimento e reprodução de organismos fotossintéticos, sendo esta a zona
primária de produção de nutrientes do oceano. No entanto, os nutrientes são um
fator limitante, já que estes decantam facilmente para camadas inferiores.
*Zona Disfótica: onde a luz passa a ser o fator limitante devido ao aumento
da profundidade. Por outro lado, há maior disponibilidade de nutrientes devido a
processos de remineralização e difusão molecular.
*Zona Afótica: é a maior e mais profunda região do oceano aberto,
caracterizada por grande disponibilidade de nutrientes, porém sem luz para a
fotossíntese.
Devido à estabilidade térmica da região tropical e conseqüente formação de
uma barreira hidrodinâmica na coluna d’água (termoclina/picnoclina), os oceanos
tropicais são normalmente estratificados. Esta condição dificulta os processos de
mistura que tendem a enriquecer a zona eufótica com nutrientes provenientes das
camadas inferiores.

Temperatura
De acordo com a base de dados WOA98, na região de interesse deste
estudo, a temperatura da superfície do mar (TSM) média anual é de 26°C (Figura
35) e corresponde a área de maior TSM no Atlântico Sul.
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A temperatura da água diminui com o aumento da profundidade (Figura 36)
em ambas as regiões da área de estudo, no entanto a área oceânica próxima ao
promontório da América do Sul (KF-B) mantém temperaturas similares a de
superfície até os 75m (Figura 36a).

TSM média anual (°C)

Figura 35: Distribuição da temperatura da superfície do mar no Atlântico Sul (WOA98).

A profundidade da termoclina para esta porção do Atlântico Sul pode ser
considerada 200m de profundidade quando se observam temperaturas bem
distintas daquelas na superfície. A 200m também é possível observar que a região
próxima ao KF-A é mais aquecida que a região próxima ao KF-B (Figura 36d).
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d

Temperatura

Figura 36: Distribuição da temperatura da água com a profundidade no Atlântico Sul (a) 75m, (b) 100m, (c)
150m e (d) 200m (WOA98).

Salinidade
O oceano Atlântico apresenta a maior média de salinidade 35,37 de todos
os oceanos, isto se deve a entrada da água do Mar Mediterrâneo com salinidade
superficial média de 38 e pela elevada evaporação relativa à precipitação.
A região equatorial é caracterizada por águas oceânicas menos salinas
visto que, mesmo com uma elevada evaporação devido à incidência solar,
também é uma região de intensa precipitação atmosférica (condensação das
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nuvens formadas nos oceanos). Nesta região a salinidade é diluída nas camadas
superficiais do oceano, havendo uma concentração de sais nas camadas
subsuperficiais.
As regiões tropicais também apresentam intensa evaporação e formação de
nuvens sobre os oceanos, no entanto a precipitação ocorre no continente próximo,
por isso a salinidade no oceano é maior (Figura 37).
Na área de interesse deste estudo verificam-se as maiores médias de
salinidade para o oceano Atlântico Sul, cerca de 37-37,5 (coloração rosada na
Figura 37) segundo a base de dados WOA98. Ao longo da coluna d’água a
salinidade diminui a partir de 50m e até os 200m apresenta alteração de cerca de
uma unidade de salinidade.

SSM média anual

Salinidade

Figura 37: Distribuição da salinidade na superfície do mar (SSM) do
Atlântico Sul (WOA98).
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Densidade
A densidade da água do mar é um parâmetro oceanográfico que depende
basicamente da temperatura e da salinidade além da pressão hidrostática. A
distribuição de densidade no oceano permite traçar o padrão tridimensional da
circulação oceânica através da definição de massa d’água identificadas pela
combinação de seus pares T-S (temperatura e salinidade) (Colling, 2001).
A densidade superficial na área de estudo é aproximadamente 0,24 g/cm3
e aumenta gradativamente com a profundidade (Figura 38).

a

c

b

d

Densidade (g/cm3)

Figura 38: Distribuição de densidade com a profundidade no Atlântico Sul (a) 75m, (b) 100m, (c) 150m e (d) 200m
(WOA98).
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Nutrientes
Os nutrientes são utilizados pelo fitoplâncton marinho que, absorvendo luz
solar, sintetiza carboidratos a partir da água e dióxido de carbono (CO2). Por isso,
os nutrientes e a luz, são fatores limitantes para a produção biológica (Colling,
2001).

Os

principais

nutrientes

no

oceano

são

nitrogênio

e

fósforo,

respectivamente sob a forma de nitrato e fosfato.
A maior parte dos sais inorgânicos que atuam como nutriente para a biota
marinha está concentrada em camadas profundas dos oceanos, ou seja, fora da
zona produtiva. Os nutrientes são dissolvidos nas camadas superficiais pela
precipitação atmosférica e devido a sua própria decantação. Por isso, tendem a se
acumular nas camadas subsuperficiais ao nível da termoclina. Portanto, os
processos de mistura, bem como os de ressurgência, são imprescindíveis para a
produção primária, pois carregam águas ricas em nutrientes de camadas inferiores
para a superfície (Colling, 2001).
A área de estudo é uma região oligotrófica caracterizada por baixas
concentrações de nitrato (<5µmol/L) e fosfato (0,2µmol/L) na superfície (Figura
39). As concentrações de nitrato tendem a aumentar para 6µmol/L e o fosfato para
0,6µmol/L em profundidades maiores que 150m (Figura 40) (WOA98).
Nitrato na
superfície

Nitrato (µmol/L)

Fosfato na
superfície

Fosfato (µmol/L)

Figura 39: Distribuição de nitrato (esquerda) e fosfato (direita) na superfície do oceano Atlântico Sul (WOA98).
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Nitrato (µmol/L)

Fosfato (µmol/L)

Figura 40: Distribuição de nitrato (acima) e de fosfato (abaixo) a 75m e 200m no oceano Atlântico Sul (WOA98).

Produtividade
Como foi dito anteriormente a produtividade primária é determinada pelos
nutrientes e pela penetração da luminosidade solar. Em regiões tropicais a
termoclina é constante e mais profunda durante o verão. A intensificação da
radiação solar nesta estação do ano permite maior penetração da luz no oceano
aquecendo ainda mais a camada superficial. Estas condições são refletidas em
uma baixa, porém constante produtividade ao longo do ano (Lalli & Parsons, 1993).
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Os produtores primários das regiões pelágicas pertencem ao fitoplâncton
que são a base da cadeia alimentar marinha. Estes organismos fotossintetizantes
dependem de determinados pigmentos para converter energia luminosa em
energia química. A clorofila-a é o pigmento dominante e muito utilizado para a
quantificação da biomassa.
O banco de dados World Ocean Atlas /98 (WOA98) confirma a condição
oligotrófica da área de estudo através dos pequenos valores de concentração de
clorofila-a, sempre inferiores a 0,4 µmol/L na superfície e ao longo da camada de
mistura (Figura 41).

Clorofila (µmol/L)

Figura 41: Distribuição de clorofila na superfície e com a profundidade (50m, 75m e 100m) no Atlântico Sul (WOA98).
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4.5.

Sistema Atmosférico

Como indicado na seção 4.4 o anticiclone subtropical do Atlântico Sul
(centro de alta pressão) (Figura 42) é o sistema atmosférico dominante nesta
região.

Figura 42: Representação atmosférica no Atlântico Sul, destacando a
ZCIT, ventos alísios e centro de alta pressão (modificado de
http://ccrc.unh.edu).

Durante o verão no hemisfério sul a porção central do centro de alta
pressão se localiza a aproximadamente 32°S / 5°W, com uma pressão cerca de
1021 mbar. No inverno este sistema se movimenta na direção nordeste indo para
27°S / 10°W com 1025 mbar (porção central).
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No entanto, o gradiente de pressão entre a região periférica (próximo às
linhas de costa de ambos os continentes) e a região central do centro de alta
pressão é maior no verão. Isto ocorre porque o centro de baixa pressão (sobre os
continentes) se posiciona mais ao sul devido ao deslocamento da ZCIT na mesma
direção (Peterson & Stramma, 1991), o que propicia ventos mais intensos.
O posicionamento da ZCIT (zona ao longo da qual os sistemas de ventos
alísios dos dois hemisférios convergem) é influenciado pela distribuição dos
oceanos e continentes e a variação da luminosidade solar devido à rotação da
Terra. Devido a menor capacidade térmica, os continentes esquentam e esfriam
mais rapidamente que os oceanos, por isso, durante o inverno, as massas
continentais são mais frias que os oceanos e, durante o verão, são mais quentes.
Portanto, a ZCIT tende a se deslocar mais para sul sobre o continente sul
americano no verão austral, quando os alísios de nordeste estão mais intensos e,
mais para o norte no inverno austral, quando os ventos alísios de sudeste estão
mais fortes (Figura 43).
A esta zona geralmente estão associadas as maiores temperaturas
superficiais do mar (TSM) (Colling, 2001; Peterson & Stramma, 1991).
Normalmente a superfície do oceano é mais quente do que o ar logo acima,
assim, quanto maior a TSM, mais calor é transferido da camada superficial para a
baixa atmosfera. O ar aquecido, menos denso, sobe facilmente permitindo que
outras parcelas de ar ocupem o local, aumentando a intensidade dos ventos.
Na região equatorial isto pode ser verificado pela velocidade dos ventos
alísios, que são parte integrante da cédula de Hadley (Figura 42). Assim, pode-se
dizer que a TSM influencia a intensidade da cédula de Hadley, afetando a
circulação atmosférica (Colling, 2001).
A posição da ZCIT está associada a esta forte convecção e as zonas de
baixa pressão relacionadas às altas TSM (Chang, 1998). Por sua vez, a TSM é
dependente da radiação solar, apresentando característica sazonal, o que também
favorece o deslocamento da ZCIT.
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Figura 43: Variação sazonal do posicionamento da ZCIT (linha pontilhada: verão austral, linha
contínua: inverno austral) (http://www.cnrs.fr).

4.6.

Clima, Vegetação e Hidrologia da Área Emersa

O clima continental predominante na região nordeste do Brasil adjacente à
área de estudo é o tropical do nordeste oriental (IBGE). No entanto existem
características peculiares a cada uma das regiões próximas à localidade dos
testemunhos KF-B e KF-A.
Tabuleiros sublitorâneos de topo plano dominam a geomorfologia costeira
proximal a Bacia Pernambuco-Paraíba (Ab’Sáber, 2006). As baixadas litorâneas
do Estado da Paraíba são caracterizadas por um clima tropical úmido com chuvas
mais abundantes na estação outono-inverno e uma estação seca durante o verão.
Os índices de chuva no litoral atingem índices de 1.700 mm/ano e temperatura
média de 24°C (IBGE). A vegetação é composta por grandes árvores daquilo que
restou da floresta tropical e que caracterizam o bioma da mata atlântica.
A geomorfologia da região costeira da Bacia de Camamu é constituída de
tabuleiros ondulados com florestas contínuas até a borda leste do planalto sulbaiano (Ab’Sáber, op.cit.). A vegetação é característica de mata atlântica (IBGE).
No litoral sul da Bahia o clima é bastante úmido e não apresenta estação seca. O
índice de chuvas é um pouco mais elevado (2.000 mm/ano), principalmente na
região de Ilhéus. A temperatura média anual é de 23°C.
Em concordância com as condições climáticas do nordeste brasileiro e o
relevo baixo, o escoamento superficial em direção ao oceano Atlântico é
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relativamente pequeno, sendo um dos menores da América do Sul (GRDC). Este
fato explica, em parte, a prevalência de sedimentos carbonáticos biogênicos de
origem marinha na plataforma continental nordeste.
Os principais rios da região próxima à localização do testemunho KF-A são
o Rio de Contas e o Rio Paraguaçu (Figura 44). A foz destes rios localiza-se
respectivamente em: 13,88°S / 40,1°W na cidade de Itacaré, e 12,6°S / 38,98°W,
na Baía de Todos os Santos. Com base nestes dados o rio de Contas é a fonte
mais próxima de material terrestre para esta região de estudo. A área drenada por
este rio é de 42.245 km2 resultando em uma descarga média anual de 30,6 m3/s
(GRDC), que é uma descarga pequena. Já o rio Paraguaçu, mais ao norte,
apresenta uma descarga média anual de 126,26 m3/s (GRDC).
Com influência na área próxima ao testemunho KF-B somente o Rio
Paraíba (Figura 44), com sua foz em 7,13°S / 35,05°W, imediatamente ao norte da
cidade de João Pessoa (PB). O rio Paraíba (ou Paraíba do Norte) drena uma área
de 19.244 km2 gerando uma descarga média anual de 23,9 m3/s (GRDC).
O rio São Francisco, que apresenta uma descarga anual bem maior (2.943
3

m /s), tem sua foz localizada em uma posição média entre as duas áreas de maior
interesse (aproximadamente 10°S).

Figura 44: Mapa Hidrológico da região nordeste destacando a
localização dos testemunhos KF-A e KF-B (modificado de GRDC).

