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Histórico & Justificativa 

Histórico & Justificativa 

O aumento de calor observado no Oceano Atlântico Sul devido à mudança climática global deve 
induzir mudanças significativas na estrutura vertical das massas de água, padrão de circulação 

de correntes e na influência física e química da massa de água oceânica sobre a plataforma 
continental e região costeira. O entendimento destas interações é fundamental para a 
adaptação do País e particularmente seu setor produtivo e de governo, envolvido na área 
marinha. É necessário também para criar cenários de mitigação e adaptação das populações 
que habitam na área costeira ou dependem dos recursos do mar. Infelizmente, a escassez de 
dados oceanográficos para a região, particularmente na região equatorial ocidental sul (até 5º) 
ao longo do litoral e plataforma continental nordeste brasileira, impede o desenho de cenários 
futuros e estratégias adequadas a seu enfrentamento.  

Os modelos oceânicos globais não apresentam resolução horizontal suficiente para cobrir a 
região costeira. Além disso, são baseados no equilíbrio com a atmosfera em oceano aberto e 
não incluem nem mesmo as poucas medidas reais de pCO2 que existem no mar brasileiro. 
Desta forma, é virtualmente impossível prever o comportamento biogeoquímico das 
substâncias de interesse e seus efeitos sobre os ecossistemas costeiros e de plataforma 
continental devido às eventuais alterações ambientais. A ressurgência de águas profundas nas 
bordas da plataforma continental, associada a vórtices e contracorrentes, potencializados pelo 

aumento de calor no Oceano Atlântico Sul, também é observada em vários setores da 
plataforma continental. Não se conhece, todavia, o efeito desses processos no pH de áreas 
costeiras e de plataforma, nem seu impacto sobre o meio químico e a biodiversidade. 

Ao longo da última década o INCT-TMCOcean vem promovendo a geração de conhecimento 
sobre o mar brasileiro e sua resposta as pressões antrópicas regionais e globais. A necessidade 
de avanço científico, de capacitação humana em nível internacional e o desenvolvimento de 
instrumentação própria, requer uma sofisticação cada vez maior dos meios de realizar a 

pesquisa científica, particularmente no que se refere aos meios flutuantes, seminais para o 
trabalho na região oceânica. Desta forma, a parceria com a Marinha Brasileira, nos pareceu o 
caminho óbvio para alavancar a qualidade e a projeção internacional da ciência gerada pelo 
grupo de pesquisadores, envolvidos no INCT-TMCOcean. 

Avanços científicos pretendidos 

O cruzeiro realizado visou caracterizar aspectos da física, química e biogeoquímica das massas 

de água profunda (até 3.500 m) ao longo da costa brasileira entre as latitudes 0º S e 4º S. Além 
disto, serviu como plataforma de teste de instrumentação desenvolvida no País, capaz de gerar 
dados em tempo real e por longos períodos de operação da variação de um parâmetro 
fundamento do entendimento da dinâmica dos oceanos, a pressão parcial do CO2. Espera-se 
com a interpretação dos resultados, um melhor entendimento do impacto da mudança global 
sobre esta porção do mar brasileiro. Especificamente, os avanços pretendidos englobam: 
Otimização de equipamento piloto para medição do CO2 marinho; a descrição da estrutura 
vertical da massa de água, por variáveis de estado, mas também com o uso de traçadores 

conservativos identificados anteriormente; quantificar o legado da contaminação global por Hg 
no litoral nordeste brasileiro; caracterizar a estrutura molecular e determinar a origem e tempo 
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de residência da matéria orgânica dissolvida; aumentar o banco de dados de variáveis 
oceanográficas para a região.  

Além dos avanços científicos, o Cruzeiro também objetivou a formação continuada de 
estudantes de graduação e pós-graduação através da exposição aos melhores métodos e 
práticas de estudo oceanográfico, realizados em navios de pesquisa atuais e de relevância como 

o NHO Cruzeiro do Sul. 

Apesar da grande integração entre grupos e, principalmente da complementariedade dos 
dados gerados, o presente relatório será apresentado nas diferentes vertentes abraçadas pelas 
atividades realizadas, embora todos os resultados obtidos, uma vez analisados, serão 
interpretados de forma integrada.  

Principais vertentes abordadas durante o cruzeiro 

1- Estrutura vertical das massas de água e indicadores biogeoquímicos; 

2- Instrumentação e desenvolvimento tecnológico; 

3- Contaminação e o ciclo global do mercúrio; 

4- Caracterização molecular do carbono orgânico dissolvido; 

5- Incremento do banco de dados de variáveis oceanográficas; 

6- Anexos: Dados preliminares. 

Descrição do cruzeiro 

As operações do cruzeiro oceanográfico foram iniciadas em Fortaleza em 07/09/2014 e 
finalizadas em Belém em 14/09/2014. A figura 1 apresenta a área coberta pelas operações e as 
estações individuais de coleta. Das estações previstas, aquelas localizadas na primeira mais a 

leste (Est. 01-04) e na última mais a oeste (Est. 25-28), não foram realizadas devido à 
exiguidade de tempo. Entretanto, devido à completude praticamente integral em todas as 
demais estações, a não realização daquelas duas radias não deverá impedir a interpretação dos 
resultados obtidos.  

Ao longo de todo o cruzeiro foram obtidos dados da concentração de CO2 na água do mar, de 
salinidade, temperatura e velocidade de correntes por equipamentos apropriados instalados no 
NHO Cruzeiro do Sul (ADCP de casco, L-ADCP, CTD Seabird 911 (adaptados à rosete (Figura 2), 

Termosalinógrafo). Estes dados são fundamentais para a interpretação dos resultados obtidos. 

Em cada estação de coleta foram medidas as seguintes variáveis: salinidade, temperatura, 
profundidade, oxigênio dissolvido, concentração de clorofila e velocidade de corrente 
diretamente através de CTD e L-ADCP instalados em uma rosete. Após a caracterização o perfil 
vertical de massas de água foram escolhidas profundidades representativas das diferentes 
massas para coleta de amostras para determinação de teor de oxigênio dissolvido e pH, além 
de sub-amostras para pré-concentração em resina e medidas de carbono orgânico dissolvido. 

Nas amostras superficiais de cada estação foram coletadas amostras para determinação da 
alcalinidade, nutrientes e clorofila. 
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Figura 1. Distribuição das estações de amostragem ao longo do Nordeste Brasileiro entre 0o e 4o S, 

durante o Cruzeiro Oceanográfico ‘Biogeoquímica” entre 07 e 14/09/2014. 

 

Figura 2. Rosete cm 9 garrafas CTD e L-ADCP, utilizada nas coletas e medições in situ na coluna d’água. 

Nas garrafas correspondentes a cada massa de água, nas estações mais profundas de cada 
radial (5, 12, 13, 20 e 21) foram coletadas amostras para a determinação de traçadores 
conservativos (U, Ba), isótopos estáveis (18O e D), mercúrio total e carbono orgânico dissolvido. 

Todos os tratamentos necessários à preservação das amostras foram realizados a bordo. Após 
desembarque em Belém as amostras serão transportadas preservadas por via terrestre e aérea 
para São Luís (MA), Fortaleza (CE) e Campos (RJ). A tabela 1 apresenta a posição e profundidade 

de cada estação pesquisada. 

Tabela 1. Localização e profundidade das diferentes estações amostradas entre 7 e 15 de Setembro de 

2014. 
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Estação Oceanográfica Localização 

(Lat. / Long.) 

Profundidade (m) 

Local / Atingida 

5 03 15 3 / 036 48 7 3206 / 2595 

6 03 28 4 / 037 02 2 2900 / 1800 

7 03 40 8 / 037 12 3 2466 / 2060 

8 03 52 2 / 037 26 1 1096 / 915 

9 03 16 6 / 038 20 1 50 / 30 

10 03 09 4 / 038 09 2 233 / 170 

11 02 54 2 / 037 56 0 2765 / 2500 

12 02 39 4 / 037 40 8 3100 / 1940 

13 01 51 9 / 038 43 3 3245 / 2731 

14 02 06 4 / 038 54 5 2479 / 2000 

15 02 16 3 / 039 06 0 2410 / 1350 

16 02 30 8 / 039 18 9 80 / 64 

17 02 02 2 /040 53 8 58 / 45 

18 01 52 4 / 040 50 3 2395 / 1801 

19 01 36 3 / 040 47 4 3406 / 1865 

20 01 21 3 / 040 36 9 3700 / 3000 

21 00 55 7 / 042 11 9 3433 / 2345 

22 01 13 1 / 042 30 8 3063 / 2700 

23 01 25 4 / 042 41 9 2808 / 2500 

24 01 41 7 / 043 00 3 750 / 500 

 

 

Figura 3. Operação da rosete em estação oceanográfica.
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1. Estrutura vertical das massas de água e indicadores 
biogeoquímicos 

 

Uma característica marcante do Oceano Atlântico, ao contrário dos demais oceanos, é o 
direcionamento dos fluxos meridionais de calor em direção ao equador nas suas regiões 
subtropicais, resultando em uma exportação de calor para o hemisfério norte e com impactos 
apreciáveis sobre as intensas interações oceano-atmosfera com desdobramentos ao nível 
global. O transporte de águas mais quentes e mais salinas do Oceano Indico para o Atlântico 
desempenha um papel fundamental na circulação do Oceano Atlântico e consequentemente na 
exportação de calor resultando em grande significância para circulação oceânica global e 

consequentemente para a evolução futura do clima. A circulação nas camadas superiores ao 
largo da costa do Brasil, por exemplo, é parte de um “super giro” conectando o Atlântico Sul e o 
Oceano Índico.  

O Oceano Atlântico tem sido, nas últimas décadas, aquecido mais rapidamente que os demais 
oceanos, não somente pelo aquecimento de suas águas superficiais, mas também, e 
principalmente, devido ao aumento do transporte de águas e da transferência de calor, a partir 
de 1960, do Oceano Índico através da Corrente das Agulhas. O impacto desta alteração da 

magnitude da corrente, particularmente sobre o Atlântico Tropical, uma região onde fortes 
interações entre oceano-atmosfera ocorrem, deve ser bastante significativo. Entretanto, a 
escassez de resultados sobre esta área oceânica ainda resulta em um insuficiente 
entendimento de sua função no modelo climático global, e desconhecido seu impacto, se 
algum, no Mar Brasileiro e em particular na plataforma continental.  

A ressurgência de águas profundas nas bordas da plataforma continental, associada à vórtices e 
contracorrentes, potencializados pelo aumento de calor no Oceano Atlântico Sul, é observada 

em vários setores da brasileira. Não se conhece, todavia, o efeito desses processos sobre a 
biogeoquímica de áreas costeiras e de plataforma, nem seu impacto sobre o meio químico e a 
biodiversidade. Isto ocorre pela inexistência de dados em águas profundas em diversos setores 
da costa do Brasil. 

Modelos numéricos que estudam a resposta das massas de água na plataforma continental a 
forçante dos ventos, sugerem um aumento do nível do mar na região costeira, devido a um 
maior transporte de água nesta direção, acarretando em maiores intensidades das correntes 

superficiais devido a presença do fluxo geostrófico, afetando a transferência de materiais do 
continente para o oceano. Mais recentemente, foi sugerida uma conexão entre o rápido 
aumento do conteúdo de calor do Oceano Atlântico Sul, do aumento da intensidade da 
Corrente das Agulhas com a estagnação de águas costeiras no nordeste do Brasil, e um 
consequente aumento do tempo de residência de massa d’água na região estuarina, resultando 
em aumento do fluxo de espécies químicas biodisponíveis, particularmente de Carbono e 

Mercúrio. Uma vez que a intensidade do vento no litoral nordeste é altamente sazonal, assim 
como o transporte de volume oriundo da Corrente Norte do Brasil (CNB), é possível que este 

padrão sazonal se repita na modificação do padrão de circulação de massas d’água na 
plataforma continental. Assim, baseado nestes cenários hipotéticos, é possível traçar algumas 
questões que deve ser objeto de investigação no âmbito da Rede Clima, Sub-rede Oceanos. 
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Como a mudança no transporte de volume e na dinâmica das massas d’água se relaciona a 
variabilidade do vento? Como esta variação interage com outras variáveis como o fluxo 
continental de água e sedimentos? Existe algum efeito sobre a distribuição de matérias na 
plataforma continental? A intensificação do transporte da CNB afeta a distribuição de massas 
de água no talude e na plataforma continental? Existe alguma ligação direta entre o 

aquecimento do Oceano Atlântico sul e a hidrodinâmica dos estuários da costa brasileira, 
particularmente na zona equatorial? Vários destes aspectos somente poderão ser avaliados 
com o monitoramento simultâneo da hidrodinâmica oceânica e dos fluxos continentais dos 
principais rios onde séries históricas estejam disponíveis. 

Com a realização das 20 estações hidrográficas dispostas em 5 perfis perpendiculares a 
isóbatas, podemos observar uma distribuição clássica de massas de água para o Oceano 
Atlântico Tropical, com a presença de: Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS) 

e Água Intermediária Antártica (AIA) (Figura 4). Além dos dados de TS foram coletados dados de 
oxigênio dissolvido, que através de uma analise multiparamétrica auxiliará na caracterização 
das massas de água da região. 

 
Figura 4. Distribuição de salinidade, temperatura e oxigênio dissolvido em todos os perfis amostrados. 

 

Uma analise detalhada das massas de água na região, associados a traçadores geoquímicos 

poderão estabelecer novos critérios para classificação destas massas de água no Atlântico 

Tropical, auxiliando no entendimento do papel do Atlântico Tropical na regulação do clima 

global. 
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2. Instrumentação e desenvolvimento tecnológico: Sistema 
semiautomático para mensuração da fCO2 em embarcações de 

pesquisa marinha 

 

Efeito Estufa e o Aquecimento Global 

O efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a vida humana na Terra. Ao atingir o 
topo da atmosfera terrestre parte da energia solar é absorvida pelos oceanos e pela superfície 
da Terra, promovendo o seu aquecimento. Uma parcela desse calor é irradiada de volta ao 
espaço, mas é bloqueada pela presença de gases de efeito estufa (GEEs) que, absorvem parte 
da radiação infravermelha que atinge a terra.  

De fato, é a presença desses gases na atmosfera o que torna a Terra habitável, pois, caso não 
existissem naturalmente, a temperatura média do planeta seria muito baixa, da ordem de 18ºC 
negativos. A troca de energia entre a superfície e a atmosfera mantém as atuais condições, que 
proporcionam uma temperatura média global, próxima à superfície, de 14ºC. 

Quando existe um balanço entre a energia solar incidente e a energia refletida na forma de 
calor pela superfície terrestre, o clima se mantém praticamente inalterado. Entretanto, o 

balanço de energia pode ser alterado de várias formas: (1) pela mudança na quantidade de 
energia que chega à superfície terrestre; (2) pela mudança na órbita da Terra ou do próprio Sol; 
(3) pela mudança na quantidade de energia que chega à superfície terrestre e é refletida de 
volta ao espaço, devido à presença de nuvens ou de partículas na atmosfera (também 
chamadas de aerossóis, que resultam de queimadas, por exemplo).  

Essas mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera estão ocorrendo em 
função do aumento das emissões antrópicas desses gases. 

As emissões de gases de efeito estufa ocorrem praticamente em todas as atividades humanas e 
setores da economia: na agricultura, por meio da preparação da terra para plantio e aplicação 
de fertilizantes; na pecuária, por meio do tratamento de dejetos animais e pela fermentação 
entérica do gado; no transporte, pelo uso de combustíveis fósseis, como gasolina e gás natural; 
no tratamento dos resíduos sólidos, pela forma como o lixo é tratado e disposto; nas florestas, 
pelo desmatamento e degradação de florestas; e nas indústrias, pelos processos de produção, 
como cimento, alumínio, ferro e aço, por exemplo. 

Gases de efeito estufa 

- O dióxido de carbono (CO2) é o mais abundante dos GEE, sendo emitido como resultado de 
inúmeras atividades humanas como, por exemplo, por meio do uso de combustíveis fósseis 
(petróleo, carvão e gás natural) e também com a mudança no uso da terra. - O gás metano 
(CH4) é produzido pela decomposição da matéria orgânica, sendo encontrado geralmente em 

aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas. - O óxido nitroso (N2O) cujas emissões 

resultam, entre outros, do tratamento de dejetos animais, do uso de fertilizantes, da queima de 

combustíveis fósseis e de alguns processos industriais. - O hexafluoreto de enxofre (SF6) é 
utilizado principalmente como isolante térmico e condutor de calor.- O hidrofluorcarbonos 
(HFCs), utilizados como substitutos dos clorofluorcarbonos (CFCs) em aerossóis e 
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refrigeradores. - Os perfluorcarbonos (PFCs) são utilizados como gases refrigerantes, solventes, 
propulsores, espuma e aerossóis e têm potencial de aquecimento global variando de 6.500 a 
9.200. 

Mudanças climáticas Globais e o CO2 

Desde o início da era industrial tem sido reportado o incremento nas concentrações de CO2 na 
atmosfera passando de cerca de 315 ppmv (partes por milhão em volume ) em 1960 para 389 
ppmv em 2010. Os últimos números revelados no relatório o IPCC mostram que as 
concentrações superaram 390 ppmv a partir de 2011. Isso demonstra uma estreita relação 
entre o aumento das concentrações de CO2 e as atividades humanas (antrópicas) (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Evolução da concentração de CO2 n atmosfera nos últimos 60 anos. 

Relação CO2 atmosférico e Oceanos 

Os sumidouros naturais de CO2 atmosférico têm importância fundamental nas mudanças 
climáticas globais afetando a velocidade das alterações. Grosso modo, 8,5 PgC yr-1 são emitidas 
por atividades antrópicas como queima de combustíveis fosseis e produção de cimento 

principalmente; outros 1,5 PgC yr-1, aproximadamente, são emitidos por mudanças dos usos do 
solo, principalmente queimadas. Cerca de 50% desta emissão é absorvido pela vegetação 
terrestre e pelos oceanos, em partes similares. A absorção do CO2 pelos oceanos resulta em 
diminuição do pH levando a acidificação das águas superficiais, com significativo impacto na 
biota marinha. A maioria dos modelos em uso para prever cenários de mudanças climáticas 
admite que o sumidouro oceânico deva aumentar com o aumento das emissões de CO2. Porém, 
estudos recentes tem sugerido que pelo menos no oceano meridional este sumidouro pode 
estar próximo à saturação, isto é, podendo se transformar em uma fonte líquida de CO2, com 

consequências catastróficas para o clima do planeta. 
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Figura 6. Ciclo global do carbono 

Os oceanos atuam como depósitos de carbono consumindo uma parcela importante do gás CO2 
livre na atmosfera e regulando a temperatura global (Figura 6).   

 

 

Figura 7. Dinâmico do CO2 nos oceanos 

Nos oceanos o CO2 é incorporado através da difusão de direta do gás ou pela fixação biológica 
efetuada pelos seres fotossintetizantes. O esquema abaixo mostra o processo de difusão do 
CO2 na água (sistema carbonato). 
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Base teórica 

O CO2 em excesso na atmosfera se difunde na água (Figura 7). Logo então reage com a água 
formando o ácido carbônico dissociando-se em íons carbonato e bicarbonato. É uma relação de 
equilíbrio químico.  Quanto mais CO2 entrar no sistema mais haverá formação de ácido 
carbônico, diminuindo o pH da água. O aumento da acidez, ou seja, a diminuição do pH pode 

provocar efeitos deletérios nos organismos.   

Quando o CO2 se dissolve nos oceanos, torna suas águas mais ácidas e diminui a disponibilidade 
dos íons carbonato, sobretudo nas regiões polares da Terra. Esses íons são usados por alguns 
organismos marinhos para formar conchas e exoesqueletos que os revestem. A absorção de 
parte desse gás e o consequente aumento da acidez (acidificação oceânica) impede que 
pequenos organismos produzam suas conchas calcárias (Ex: moluscos, diatomáceas, corais) o 
que compromete toda a cadeia alimentar e representa uma séria ameaça ao equilíbrio 

ambiental.  

Utilização do equilibrador para medida de pCO2  

O princípio baseia-se nas Leis de Henry e Dalton.   

A Lei de Henry, afirma que: solubilidade de um gás dissolvido em um líquido é proporcional 
à pressão parcial do gás e a solubilidade de um gás dissolvido em um líquido é diretamente 
proporcional à pressão parcial do gás acima do líquido. 

A lei de Dalton é uma lei acerca do comportamento dos gases ideais, que defende que se 
as moléculas de dois gases não se atraem nem se repelem, as colisões de cada um deles não 
são afetadas pela presença do outro. Por essa razão cada um dos gases exerce 
mesma pressão na mistura gasosa que exerceria se estivesse sozinho; a isto se chama pressão 
parcial de um gás. A lei de Dalton, textualmente, afirma: 

"Numa mistura gasosa, a pressão de cada componente é independente da pressão dos demais, 

a pressão total (P) é igual à soma das pressões parciais dos componentes". 

Em resumo a solubilidade dos gases em uma mistura depende de suas respectivas pressões 
parciais. Logo, utilizamos o equilibrador para provocar o equilíbrio entre as concentrações do 
pCO2 na água com a atmosfera criada no equilibrador. Então mede-se a pCO2 do ar que sai do 
equilibrador.   

O gargalo instrumental da medida de CO2 no Atlântico Sul 

Programas de monitoramento observacionais de CO2 existem ao nível internacional (e.g. o 
projeto europeu CARBOCHANGE e o PIRATA, por exemplo) que tem melhorado o entendimento 
dos fluxos oceano-atmosfera de CO2 em escalas sazonais. Mesmo tentativas de geração de 
mapas sinóticos tem sido realizadas, pelo menos na escala de bacias oceânicas.  Entretanto, 
para deduzir estimativas dos fluxos atmosfera-oceano capazes de gerar mapas sinóticos 
adequados a modelagem de cenários, é necessário que um grande número de medidas in situ 
de taxas de mistura de CO2 atmosférico, e de fCO2 na superfície do oceano integradas à um 
conjunto com dados meteorológicos e de sensoriamento remoto. Infelizmente, atingir este 

objetivo passa obrigatoriamente pela independência tecnológica, tornado possível estender a 
rede de instrumentação a navios de oportunidade, da Marinha Brasileira, e de pesquisa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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A dificuldade de execução de medidas exatas de variáveis do ciclo biogeoquímico de carbono 
em navios oceanográficos no Brasil tem limitado o conhecimento da importância das condições 
físico-químicas das águas do Atlântico Sul, principalmente da porção Equatorial. Para tornar 
mais independentes as medidas da fugacidade (f) do CO2 dos equipamentos automáticos de 
difícil manutenção a bordo, foi fabricado um protótipo similar ao modelo do IRD (FR). Medidas 

em tempo real da fCO2 têm sido realizadas a bordo de navios, onde amostras de água do mar 
são coletadas continuamente em sistema limpo, transferidas para um equilibrador, onde o ar 
no sistema entra em equilíbrio com a água do mar, em temperatura determinada, é seco e 
enviado para medição em espectrômetro de infravermelho não dispersivo, calibrado por 
atmosferas-padrão de CO2.  

Intercalibrações promovidas no Atlântico Norte mostraram que medidas de fCO2 na água do 
mar e na interface atmosférica por diferentes designs de sistema, podem apresentar precisões 

de + 1µatm e, que a diferença entre resultados dos diferentes sistemas variou de + 3µatm. 
Porém, a importância das medidas acessórias, como a temperatura no equilibrador, podem 
causar erros grosseiros.  

Após exaustivos testes em bancada e a realização de cruzeiros oceanográficos de curto prazo 
que permitiram testar e aperfeiçoar o protótipo construído pela equipe coordenada pela Prof. 
Rozane V. Marins do Instituto de Ciências do Mar da UFC. Entretanto, tornou-se necessário o 
teste em condições oceânicas em médio prazo em funcionamento contínuo, o que somente foi 

possível pela utilização do NHO Cruzeiro do Sul. No protótipo deste estudo foram feitas as 
substituições: do equilibrador original pelo da General Oceanic, com termômetro acoplado; do 
Sistema de Aquisição de Dados e Controle de Atuadores (SADCA), incluído conversor analógico-
digital e interfaces de entrada e saída de dados digitais. O sistema anterior, montado em placa 
eletrônica dedicada, não comercializada (Miocard), foi substituído por um módulo da National 
Instruments (NI-MIO-DAQ-6216). Todas as operações do protótipo, desde o referenciamento 
geoespacial até o cálculo final da fCO2, são implementadas por Programa de Aquisição de 
Dados e Controle de Processos Operacionais – PADCPO, desenvolvido no ambiente LabView, 

versão 11.0, adaptado e configurado para este novo protótipo (Figura 8). 

 

Figura 8. Esquema simplificado do protótipo do equipamento semiautomático para medidas de fCO2 
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Durante o Cruzeiro Biogeoquímica, realizado entre Fortaleza (07/09/2014) e Belém 
(15/09/2014) o protótipo funcionou ininterruptamente por 168 horas, adquirindo dados de 
pCO2, durante este período os pequenos problemas resultaram de uma pequena falha na 
bomba de suprimento de água do mar, rapidamente sanado pelo tripulação e do fornecimento 
de ar da atmosfera sobre o navio, também rapidamente sanado pela equipe de engenharia do 

projeto. Os resultados necessitam ainda de intenso tratamento, entretanto, é possível que de 
75 a 90% dos mesmos passem pelos testes de qualidade. 

O exercício de fabricação do protótipo nacional (Figura 9) está permitindo a formação de 
engenheiros voltados à produção de equipamentos oceanográficos e, a vivência em 
embarcações de pesquisa, infelizmente ainda muitas vezes adaptadas para atender a falta de 
navios oceanográficos no Brasil. Por sua vez, químicos marinhos adquirem competência na 
obtenção de dados como fCO2 de forma mais autônoma às panes em alto-mar por 

colaborarem mais diretamente no controle de equipamentos semiautomáticos.  

 

Figura 9. Equipamento (protótipo) instalado no NHo Cruzeiro do Sul. 

Pesquisadores responsáveis pelo Projeto: 

Dr. Rozane Valente Marins – LABOMAR-UFC 

Dr. Francisco Tavares – INPE-Eusébio 

Eng. Yugo Dias Galvão – IFCE 

Ocean. Andrea Consolação 

Bruno de Moura Arlindo – IFTECE (Aluno de Graduação) 

Pesquisadores Responsáveis pelo teste embarcado: 

Eng. Yugo Dias Galvão – IFCE 

Ocean. Andrea da Consolação de Oliveira Carvalho 

Bruno de Moura Arlindo – IFTECE (Aluno de Graduação) 
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3. Contaminação e o ciclo global do mercúrio 

A dispersão global de poluentes de origem industrial sobre sistemas considerados pristinos 

ainda é muito pouco conhecida, mesmo ao nível mundial. Níveis elevados de POPs, Hg e alguns 

outros poluentes persistentes de origem continental, levantam sérias questões sobre a saúde 

dos ecossistemas marinhos. A maioria destes contaminantes acumula em tecidos de 

organismos marinhos e pode ser biomagnifcada através da cadeia alimentar, atingindo 

concentrações potencialmente causadoras de danos à saúde humana através do consumo 

animais de nível trófico elevado. 

Cálculos sobre a quantidade total de Hg presente nos oceanos, mostram que ocorreu um 

aumento de ate 150% na quantidade de Hg presente em águas acima da termoclina, e que a 

quantidade de Hg presente em profundidades intermediárias triplicou desde o período pré- 

industrial.  Estima-se que o total de Hg disponível nos oceanos atinge 29 milhões de moles 

(cerca de 60.000 toneladas). O longo tempo de residência do Hg nessas massas de água de 30 a 

200 anos, resulta em um aumento significativo da exposição da biota marinha a este metal.  

 

Figura 10. Distribuição vertical de Hg no oceano. 

 

A distribuição de Hg nos oceanos não é uniforme, via de regra a quantidade de Hg no Oceano 

Atlântico Norte é bem maior que no Atlântico Sul. Entretanto, a corrente profunda do Atlântico 

Norte, enriquecida em Hg pode trazer este contaminante ao Oceano Atlântico Sul. Entretanto, 

muito pouco tem sido realizado neste aspecto (Figura 10). Observações recentes mostram 
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alterações nas concentrações de alguns contaminantes sobre o Atlântico Sul associadas às 

mudanças climáticas e ao aumento de calor neste oceano. Embora tenhamos observatórios 

naturais do impacto sobre o meio marinho nas ilhas oceânicas, ainda não foram gerados dados 

consistentes sobre o efeito das mudanças climáticas na remobilização de contaminantes 

ambientais, embora estudos tenham observados concentrações elevadas de alguns poluentes 

persistentes em regiões consideradas pristinas do mar brasileiro. 

O aumento da temperatura dos oceanos deve esta afetando os fluxos atmosfera-mar não 

somente de gases de efeito estufa, mas também de alguns componentes que poderão ter seu 

ciclo biogeoquímico global alterado com impactos pouco entendidos obre os ecossistemas 

naturais. Dentre as principais substâncias se destacam o DMS (Di-Metil-Sulfeto), composto que 

influencia significativamente a formação de núcleos de condensação de nuvens, e o MGD 

(Mercúrio Gasoso Dissolvido), que responde as condições físicas e químicas das águas 

superficiais. Por exemplo, o aumento do conteúdo de calor do Oceano Atlântico Sul foi 

recentemente relacionado às mudanças nas taxas de deposição e “degassing” de Hg dos 

Oceanos, resultando em diminuição na concentração de Hg elementar gasoso na atmosfera 

sobre o Atlântico Sul duas vezes mais rápido que sobre o Atlântico Norte. Os mecanismos 

envolvidos e sua eventual importância como indicador de mudanças globais, entretanto, ainda 

está longe de ser compreendida. 

O trabalho realizado a bordo do NHO Cruzeiro do Sul resultou na coleta de amostras 

características das principais massas de água do Atlântico Sul; a Água Tropical; a Água Central 

do Atlântico Sul; a Água Intermediária da Antártica; a Água Profunda do Atlântico Norte e, 

talvez, a Água Profunda da Antártica. Pela primeira vez será possível caracterizar a assinatura 

química dessas massas de água, simultaneamente e na latitude coletada, através do uso de 

traçadores conservativos, carbono orgânico dissolvido, Hg e isótopos estáveis. A análise dos 

resultados poderá fornecer os primeiros resultados capazes de esclarecer aspectos importantes 

do legado da contaminação global pelo Hg, a análise da distribuição da concentração do 

poluente nas diferentes massas de água e em conjunto com traçadores conservativos e da 

distribuição da matéria orgânica dissolvida, permitirá não somente confirmar a exportação 

inter-hemisférica do poluente, como também inferir sobre os principais processos envolvidos 

no transporte. Também permitira uma melhor interpretação da exposição da biota oceânica ao 

Hg, linha de pesquisa que vem sendo investigada pelo grupo.  

Pesquisadores responsáveis pelo Projeto: 

Dr. Luiz Drude de Lacerda – LABOMAR-UFC 

Dr. Carlos Eduardo de Rezende - UENF 

MSc Moisés Bezerra – LABOMAR-UFC 

Pesquisadores Responsáveis pelo trabalho embarcado: 

Dr. Luiz Drude de Lacerda – LABOMAR-UFC 

Inrag K.C. Belmino (UFC – Aluna de Graduação) 

Ocean. Mariany S. Cavalcante – LABOMAR-UFC 
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4. Caracterização molecular do carbono orgânico dissolvido 

A matéria orgânica dissolvida (MOD) representa nos oceanos o papel desempenhado pelos 
solos nos ecossistemas terrestres, funcionando como o principal compartimento de estoque de 

carbono. A exportação de matéria orgânica lábil potencializa a atividade microbiana desde a 
zona entre marés até a plataforma continental. Por outro lado, compostos semi-lábeis ou 
refratários podem ser transportados por correntes nas plataformas continentais e participar 
ativamente do ciclo biogeoquímico marinho em ambientes distantes da costa. Esse material 
exportado pelas áreas costeiras pode perturbar as cadeias tróficas não só plataformas 
continentais inteiras, como também em mar aberto e certamente tem influência significativa 
nas trocas atmosfera-oceano de CO2. Assim, associado às medidas de fCO2, deverão ser 

iniciados trabalhos mais detalhados, observacionais, sobre a dinâmica do carbono, 
particularmente do carbono orgânico nas mesmas áreas de interesse.  

Os fatores que influenciam as taxas e transformações da MOD têm um papel central na 
estrutura e funcionamento dos ecossistemas. Devido a similaridade no estoque de carbono na 
MOD oceânica (~700Pg C) e CO2atmosférico (~750Pg C), a oxidação líquida de apenas 1% do 
reservatório da  MOD  oceânica  dentro  de  1  ano  pode  ser  suficiente  para gerar  um  fluxo  
de  CO2 maior  do  que  é  produzido  anualmente  através  da queima de combustíveis fósseis 

O carbono orgânico dissolvido (COD) é normalmente a  forma  mais abundante  de  MO  nos  
ecossistemas  aquáticos,  composto  pela  matéria orgânica verdadeiramente dissolvida e 
matéria orgânica coloidal.  Nos rios, o COD tipicamente representa 60% da carga de carbono 
orgânico total, enquanto no oceano representa > 95% do carbono na coluna d’água.  As 
concentrações do COD no ambiente fluvial variam normalmente entre 250 a 750 µM e no 
oceano aberto em geral variam entre 60 e 90 µM. 

Devido às múltiplas entradas de MO, se torna necessário o uso de ferramentas capazes de 
identificar a fonte e o destino da MO. A composição elementar (C/N) e isotópica (δ13C) têm sido 
ferramentas úteis na inferência sobre as fontes e vias de ciclagem da MO nos ecossistemas 
aquáticos,  fornecendo  indícios  sobre  sua  origem. Diferentes fontes de MO e reações 
biogeoquímicas podem resultar em assinaturas elementares e isotópicas distintas que podem 
ser usadas para quantificar a contribuição relativa destas diferentes fontes, e fornecer 
informação quali-quantitativa sobre  as  mudanças  espaciais  e  temporais  na origem da MO. 

A abundância e razões de elementos importantes como carbono e nitrogênio nos ciclos 
biogeoquímicos fornecem informações básicas sobre a dinâmica e ciclagem da MO nos  
ecossistemas naturais.  A ampla variação da razão atômica do carbono e nitrogênio (C/N(a)) 
entre diferentes fontes da MO nos ecossistemas  naturais  demonstra como  estas  razões  
podem  fornecer  um  indicador  inicial  para  determinar informações sobre sua fonte e estados 
de alteração.  

Nas últimas quatro décadas, diferentes metodologias  têm  sido desenvolvidas e empregadas 
na concentração e isolamento da MOD em águas fluviais, estuarinas e marinhas,  possibilitando 
a obtenção  de  amostras  com baixo  conteúdo  de  sal  e  considerável  eficiência  de  retenção. 
Com isso, a extração por fase sólida tem sido amplamente empregada desde a década de 1970 
para o isolamento de compostos orgânicos, pesticidas e poluentes metálicos de soluções 
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aquosas. Com o isolamento da MOD através da extração por fase sólida, elevadas 
concentrações de material podem ser obtidas e posteriormente diferentes técnicas analíticas 
podem ser empregadas nas amostras concentradas. A metodologia escolhida foi a que utiliza 
cartuchos pré-empacotados do tipo PPL (poliestireno-divinilbenzeno, Varian Bond Elut), este 
tipo de resina possui elevada eficiência, pois apresenta a capacidade em extrair ampla 
variedade de  substâncias  altamente  polares  e  não  polares. 

A bordo do NHO Cruzeiro do Sul, foram coletadas um total de 48 amostras de água em 
diferentes massas d'águas e filtradas em filtros de fibra de vidro GF/F (0,7μm de porosidade), 
onde será analisada a matéria orgânica particulada (MOP) no material retido nos filtros. Foram 
retiradas alíquotas para determinação para COD, que será determinada através do 
equipamento Shimadzu TOC-VCPH. O restante do material filtrado, aproximadamente 2L foram 
acidificados e passados através de cartuchos pré-empacotados do tipo PPL (poliestireno-
divinilbenzeno, Varian Bond Elut) (Figura 11). Posteriormente, a MOD será isolada e 
concentrada e assim, serão realizadas as análises da composição elementar e isotópica. Os 
teores de carbono na MOP e MOD  serão  realizados através  do  Analisador  Elementar Flash  
2000  (Organic  elemental  analyzer -Thermo  Scientific). 

 

Figura 11. Sistema de filtração e pré-concentração para estudos da matéria orgânica dissolvida na água 

do mar. 

 

Pesquisadores responsáveis pelo Projeto: 

Dr. Carlos Eduardo de Rezende – UENF 

Dr. Thiorsten Dittmar – Max Planck Institute 

Pesquisadores Responsáveis pelo trabalho embarcado: 
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5. Incremento do banco de dados de variáveis oceanográficas 

A distribuição dos constituintes químicos da água do mar sobre a Plataforma Nordeste 

Brasileira (P-NE) ainda é pouco conhecida, a busca de tais informações oceanográficas visa 

observar o comportamento da zona eufótica desta região, que é caracterizada como pouco 

produtiva, além de poder dá suporte científico aos demais projetos realizados neste cruzeiro 

oceanográfico. 

A bordo do NHO Cruzeiro do Sul foram coletadas 20 estações oceanográficas, onde foram 

realizadas amostragens em três profundidades de trabalho, superfície, pico de clorofila-a e final 

do pico de clorofila-a, somando um número total de 60 amostras de água com o objetivo de 

obter uma gama de informações físico-químicas e biológicas mais concretas a respeito da 

produção primária da zona eufótica da P-NE. 

Ainda a bordo do navio, foram feitas as seguintes medições e determinações oceanográficas: 

temperatura da água, salinidade, oxigênio dissolvido, pH, além de filtração de amostras de água 

para sólidos totais em suspensão, clorofila-a e nutrientes dissolvidos, que serão determinadas 

posteriormente em laboratórios da UFMA e UFC. 

Em anexo segue as informações oceanográficas obtidas a bordo do NHO Cruzeiro do Sul (Anexo 

1). 

Pesquisadores responsáveis pelo Projeto: 
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Anexo 1. Valores dos dados oceanográficos obtidos no NHO Cruzeiro do Sul para a Plataforma Nordeste 

Brasileira no período de 08 a 14 de Setembro de 2014. 

ESTAÇÃO LATITUDE (S) LONGITUDE (W) DATA
HORÁRIO 

COLETA

PROF. (m) 

LOCAL

PROF. (m) 

SECCHI

PROF. (m) 

COLETA
T (°C) ÁGUA SALINIDADE OD (mL L-1) pH T (°C) AR

INTENSIDADE 

VENTO (Nós)

DIREÇÃO 

VENTO

5 03°15,355' 036°48,779' 8/9/2014 08:45 3.212 18,69 0 4,89 8,04 25,5 15 160°

70 25,906 36,6395 4,89 8,13

130 19,093 36,2037 4,66 8,07

350 4,50 -

650 4,59 -

1.100 4,57 -

1500 4,64 -

2100 5,90 -

2595 -

6 03°28,4' 037°02,2' 8/9/2014 14:00 2.900 18 0 5,47 8,12 26,0 11 99°

70 26,157 36,4330 4,48 8,12

130 22,478 36,6472 4,89 8,14

7 03°40,8' 037°12,3' 8/9/2014 18:00 2.465 - 0 4,75 8,13 26,3 14 91°

90 25,958 36,4695 4,82 8,13

160 16,424 35,7889 4,45 8,08

8 03°52,2' 037°26,1' 8/9/2014 21:00 1.118 - 0 4,89 8,17 26,4 14 91°

110 21,179 36,4979 4,91 8,13

170 15,696 35,6656 4,82 8,04

9 03°16,6' 038°20,1' 9/9/2014 04:20 50 - 0 4,38 8,13 26,0 18 124°

10 26,560 36,3530 4,58 8,17

50 26,567 36,3575 4,62 8,18

10 03°09,4' 038°09,2' 9/9/2014 07:00 225 - 0 4,93 - 26,0 19 127°

80 24,244 36,9319 4,88 -

90 23,398 36,8897 4,64 -

11 02°54,2' 037°56,0' 9/9/2014 10:04 2.700 16 0 4,88 8,16 26,0 20 150°

117 23,476 36,8057 4,84 8,15

180 14,197 35,4299 4,56 7,98

12 02°39,4' 037°40,8' 9/9/2014 14:45 3.180 29 0 4,80 8,15 26,5 24 153°

80 25,789 36,7268 4,08 8,17

150 15,472 35,6143 4,97 8,04

13 01°51,9' 038°43,3' 10/9/2014 00:00 3.250 - 0 4,62 8,18 24,0 21 112°

100 25,157 36,7772 4,52 8,18

150 16,682 35,8089 4,17 8,03

14 02°06,4' 038°54,5' 10/9/2014 04:05 2.486 - 0 4,71 8,02 24,0 21 112°

100 25,438 36,8380 5,20 7,97

200 13,462 35,3370 4,54 7,91

15 02°16,3' 039°06,0' 10/9/2014 07:50 2.420 28 0 4,86 8,15 26,0 15 114°

80 26,498 36,4148 4,75 8,18

160 19,200 36,2616 4,24 8,04

16 02°30,8' 039°18,9' 10/9/2014 12:15 70 35 0 4,80 8,16 26,5 24 109°

10 26,601 36,3875 4,86 8,17

70 26,568 36,3865 5,10 8,17

17 02°02,2' 040°53,8' 10/9/2014 23:00 50 - 0 4,47 8,18 27,0 22 110°

10 26,635 36,3742 5,29 8,17

50 26,637 36,3710 4,67 8,18

18 01°52,4' 040°50,3' 11/9/2014 00:35 2.400 - 0 5,48 8,17 26,5 20 080°

110 25,892 36,3900 4,71 8,02

170 15,248 35,5785 4,37 8,03

19 01°36,3' 040°47,4' 11/9/2014 04:45 3.400 - 0 4,93 8,17 26,0 27 100°

110 24,995 36,6772 4,97 8,16

170 15,485 35,6340 5,11 8,02

20 01°21,3' 040°36,9' 11/9/2014 12:00 3.760 19 0 5,84 8,16 26,0 24,8 105°

100 25,711 36,5838 4,84 8,17

260 12,772 35,2218 4,55 7,97

3000 2,433 34,9099 6,17 -

21 00°55,7' 042°11,9' 12/9/2014 00:00 3.400 - 0 4,39 8,15 27,0 21 089°

115 26,735 36,2629 4,62 8,13

170 18,826 36,1778 4,88 8,05

2380 2,903 34,9452 6,22 -

22 01°13,1' 042°30,8' 12/9/2014 03:35 3.100 - 0 5,40 8,17 27,5 19 085°

115 26,443 36,3334 5,37 8,17

180 15,276 35,6017 5,91 8,01

23 01°25,4' 042°41,9' 12/9/2014 07:00 2.770 - 0 4,80 8,16 27,0 21 085°

120 26,652 36,3190 4,80 8,17

220 13,443 35,3303 5,66 7,97

24 01°41,7' 043°00,3' 12/9/2014 10:45 500 21 0 5,39 8,13 27,0 23 092°

50 26,773 36,2662 4,93 8,16

180 16,814 35,8305 4,62 8,03

500 7,640 34,6227 4,39 -  
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