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Oceanos

DESTAQUE
A diminuição dos fluxos fluviais no litoral 
semiárido e a maior intensidade da 
forçante marinha (nível do mar; Corrente 
das Agulhas?) resulta em bloqueio mais 
eficiente do runoff continental e aumenta 
no tempo de residência das águas e na 
reatividade de substâncias em estuários. 
A intensificação das mudanças climáticas 
globais e nos usos da terra sugere uma 
intensificação do fenômeno.

PRINCIPAIS PERGUNTAS  
DE PESQUISA
• Qual o impacto do aumento da 

intensidade da Corrente das Agulhas 
sobre o Atlântico Equatorial Brasileiro?

• Qual a resposta biogeoquímica da 
plataforma continental brasileira ao 
aumento da quantidade de calor do 
Oceano Atlântico Sul?

• Como é alterada a interação entre 
plataforma continental e águas 
oceânicas sobre o impacto do 
aquecimento do Atlântico Sul?

As relações oceano-continente de-
sempenham um papel fundamental 
nas mudanças globais, mas são ainda 
pouco entendidas, particularmente 
no Oceano Atlântico Sul e Tropical. 
O Brasil tem desenvolvido pesquisas 
científicas de alto nível em Ciências do 
Mar nas regiões costeiras e de plata-
forma na borda oeste desse oceano, 
mas ainda carece de uma base cientifi-
ca sólida no que concerne aos pro-
cessos oceânicos em grande escala, o 
que dificulta uma abordagem holística 
do contínuo continente-oceano, seja 
via atmosfera ou sistemas fluviais, e 
a interpretação do comportamento 
do sistema terrestre em um cenário 
de mudanças climáticas. A criação da 
sub-rede Oceanos visa atender parte 
desta demanda. A sub-rede objetiva: 
i) Sintetizar regularmente os conheci-
mentos sobre o impacto de mudanças 
climáticas globais sobre os oceanos, 
com ênfase no Oceano Atlântico e 
particularmente em sua porção Sul 
Ocidental. ii) Identificar prioridades e 
oportunidades de pesquisa e minimi-
zar dificuldades de logística, gover-
nança e fomento, visando aumentar 
a inserção da ciência realizada no 
Brasil no cenário global das mudanças 
climáticas. iii) Subsidiar a diplomacia 
brasileira em negociações multilaterais 
sobre o tema. 
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DESTAQUES CIENTÍFICOS

Mostramos em diversas publicações que 
o litoral semiárido do nordeste brasileiro 
vem sendo afetado fortemente por 
alterações regionais nos usos do solo 
e pelas mudanças climáticas globais, 
resultando em diminuição do aporte 
continental ao mar, com alterações dos 
materiais transportados. Através do uso 
de multitraçadores (estáveis e radioativos), 
fracionamento geoquímico e malhas 
amostrais diferenciadas e simultâneas (rio, 
estuário, pluma plataforma continental 
e talude) no estudo de mistura de águas 
e sedimentos no contínuo continente-
oceano e da distribuição de massas 
d’água, verificamos a entrada de água 
oceânica sobre a plataforma continental 
e sua importância na definição do tempo 
de residência e na estratificação da 
coluna d’água. 

ADP operando no Atlântico Tropical. Foto: FJSDias. N.Oc. Prof. Martins Filho.

Lastro de fixação de ADP no fundo pronto para 
liberação. N.Oc. Prof. Martins Filho.
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PALAVRAS-CHAVE
oceanografia, interação oceano-atmosfera, biogeoquímica, interação 
plataforma-oceano, monitoramento, interações continente-oceano
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Mostramos que vem aumentando 
a acumulação de substâncias nos 
estuários, mas também a exportação 
de espécies químicas reativas. 
Paradoxalmente, este processo é 
similar ao que atualmente ocorre nos 
rios que desaguam no Oceano Ártico, 
porém devido ao aumento e não à 
diminuição do aporte continental. 
Estamos verificando o impacto destas 
alterações sobre a biota.

INTERFACE CIÊNCIA- 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Participação no Grupo de Trabalho 
para discussão da implementação 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
Oceanográficas e Hidroviárias, e no 
Comitê de Ciências do Mar Antártica 
no âmbito do MCTI.

Participação como membro do Painel 
de Especialistas do Belmont Forum 
(UK) para Vulnerabilidade Costeira.

Participação no Comitê Executivo 
do International Ocean Drilling 
(Discovery) Program – IODP-Brasil.

INFRAESTRUTURA

Laboratório de medição de fluxos 
oceano-atmosfera de GEE (CO2); de 
indicadores de mudanças oceânicas 
(Hg); Laboratório de oceanografia física 
no LBC-LABOMAR UFC.

Massas de água na plataforma continental em frente ao Rio Jaguaribe, CE.

FINANCIAMENTOS

A sub-rede recebe auxílio financeiro 
e bolsas do CNPq através do INCT 
de Transferência de Materiais 
Continente-Oceano e da CAPES 
através do Edital Ciências do Mar.

FORMAÇÃO DE  
RECURSOS HUMANOS

No período foram incluídos nos 
trabalhos da sub-rede dois alunos 
de iniciação científica e um de pós-
-doutorado (PD), envolvidos no estudo 
e modelagem das massas d’água no 
Atlântico Equatorial. Outro PD e um 
aluno de doutorado estão dedicados 
à medição dos fluxos de CO2 e um 
outro PD dedica-se a modelagem de 
ondas de swell.

PRINCIPAIS EVENTOS

• Organização junto à Academia 
Brasileira de Ciências (ABC) do 
simpósio “Inter-relações Oceano-
-Continente no Cenário de Mu-
danças Globais”.

• Coordenação da “Secção Ocea-
nos” da Reunião Magna da ABC.

• Simpósio Internacional sobre a 
Transferência de Materiais na 
Interface Continente-Oceano.

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

Universidade Federal do Ceará 
(Instituto de Ciências do Mar) 
(LABOMAR/UFC), INPE- Unidade 
Eusébio (CE), Academia Brasileira 
de Ciências, Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-Rio).


