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RESUMO 

 
 
Este trabalho teve como objetivo principal a caracterização oceanográfica da região sob 

influência dos emissários submarinos da Cetrel e Millennium através dos dados obtidos 

dentro do Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Influência dos 
Emissários Submarinos da CETREL e MILLENNIUM. Esta caracterização foi baseada 

em: i) coletas sazonais realizadas para o período compreendido entre os anos de 2003 a 

2007 (campo termohalino) e ii) fundeios de correntógrafos entre os anos de 2000 e 2001. A 

análise dos dados indica um claro padrão sazonal na circulação, caracterizado por correntes 

para SW durante o verão e correntes para NE durante o inverno. Esta reversão das 

correntes é coincidente com a mudança de orientação dos ventos locais. As marés na 

região de estudo possuem modulação semi-diurna e são responsáveis por 99,51 % das 

oscilações do nível do mar observadas durante o verão e por 93,22 % das oscilações do 

nível do mar observadas no inverno. Entretanto, a influência das marés na circulação é 

bastante reduzida. No campo termohalino foram observadas variações sazonais e 

interanuais significativas, principalmente com relação à temperatura, onde foi possível se 

fazer uma clara distinção entre verão e o inverno em todos os níveis de profundidade. O 

campo de salinidade, apesar de menos variável, também foi concordante com o padrão de 

uma estação seca (verão) e uma estação chuvosa (inverno).  

 
 
Palavras-chave: circulação; correntes; plataforma continental. 



ABSTRACT 

The aim of this work was to provide an oceanographic characterization of the region under 

the influence of the Cetrel and Millennium submarine outflows through data obtained within 

the Program of Environmental Monitoring in the Area of Influence of CETREL and 

MILLENNIUM submarine outflows. This characterization was based on: i) seasonal cruises 

held for the period between the years of 2003 to 2007 (thermohaline field) and ii) 

currentmeter moorings between the years of 2000 and 2001. The data analysis indicates a 

clear seasonal circulation pattern, characterized by southwestward currents during summer 

and northeastward currents during winter. This current reversal is coincident with the change 

of direction of the local winds. The tides in the region of study have a semi-diurnal 

modulation and account for 99.51% of the observed fluctuations in sea level during the 

summer and by 93.22% observed fluctuations in sea level during winter. Despite it significant 

influence in the sea level, the influence of tides in circulation is rather low. In the 

thermohaline field, seasonal and inter-annual variations were also observed, particularly with 

respect to the temperature, where it was possible to make a clear distinction between 

summer and winter at all levels of depth. The salinity field, although less variable, was also 

consistent with the pattern of a dry season (summer) and a rainy season (winter). 

 
 
 
Keywords: circulation; currents; continental shelf. 
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1. INTRODUÇÃO  

A plataforma continental faz parte da estrutura morfológica da margem continental, 

apresentando-se como uma extensão submersa dos continentes. Normalmente, apresenta-

se bastante plana, desde a zona praial até a borda da plataforma onde a declividade se 

acentua bruscamente (Neto et al., 2004). Segundo Coutinho (1976), a plataforma do 

Nordeste brasileiro pode ser dividida em três seguimentos, baseado na morfologia e na 

distribuição dos diversos tipos de sedimento: i) plataforma interna (até a isóbata de 20m), ii) 

média (de 21 a 40m) e iii) externa (de 40 a 60m). 

 

Segundo constatado em outros estudos sobre a circulação costeira (e.g. Lentz & Winant 

1986; Lentz 1994; Ramp & Abbot 1998), o vento é um importante mecanismo forçante da 

circulação.  

 

A teoria clássica de Ekman (e.g. Bowden, 1983) diz que, em um oceano profundo o efeito do 

vento soprando na superfície do oceano causa uma corrente superficial orientada 45° a 

esquerda da direção do vento no Hemisfério Sul. À medida que a profundidade aumenta, a 

corrente não só é rotacionada como também diminui em intensidade. Este é o processo 

responsável pelo desenvolvimento da Espiral de Ekman. Se a velocidade for integrada ao 

longo da camada de Ekman, o resultado (no caso do Hemisfério Sul) é um transporte de 

volume direcionado 90° a esquerda do vento. Este mecanismo proposto por Ekman 

pressupõe um oceano muito profundo e longe dos limites dos continentes.  

 

Na zona costeira o processo não é tão simples, pois a teoria de Ekman só é valida para 

regiões onde a profundidade local é maior do que a profundidade da camada de Ekman 

(Neumann & Pierson, 1966). A presença de uma barreira faz com que em uma situação de 

subsidência, onde o transporte de Ekman é direcionado para a costa, ocorra uma elevação 

do nível do mar, gerando um gradiente normal a costa, o qual poderá entrar em balanço 

geostrófico, originando uma corrente na direção do vento. Associado a isto, existe ainda um 

movimento de retorno que ocorre associado à camada de Ekman de fundo, e que apresenta 

direção oposta ao transporte de Ekman superficial. Tomczak & Godfrey (1994) descrevem 

este esquema idealizado para uma situação oposta caracterizada por um evento de 

ressurgência. Em virtude dos fatos mencionados acima, a dinâmica de cada plataforma 

continental e a relação entre a espessura da camada de Ekman de superfície e a 

profundidade local irão definir os diversos balanços que ocorrem nesta região. 
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Middleton & Cirano (1999) e Middleton (2000), para a costa sul da Austrália, realizaram 

estudos idealizados onde um vento constante e paralelo a costa força a circulação em uma 

plataforma continental com profundidade mínima de 20 m e sem variação topográfica ao 

longo da costa. Nestes estudos, os autores usaram uma tensão de vento de 0,1 Pa 

(aproximadamente 7,6 m/s) soprando ao longo de uma pista de aproximadamente 1200 km. 

Para o estudo de subsidência (ressurgência), foi constatado que este vento seria capaz de 

gerar uma corrente com intensidade máxima de 30 cm/s em superfície e pouco 

cisalhamento vertical nas plataformas interna e média. Para estas regiões, os autores 

também observaram que o equilíbrio é basicamente geostrófico, onde a corrente resultante 

é função do balanço entre o gradiente de elevação do nível normal à costa e a força de 

Coriolis. 

 

Para a costa brasileira, os estudos de circulação na plataforma continental nas adjacências 

da área de estudo foram feitos por Amorim (2005) na Baía de Camamu e por Cirano & 

Lessa (2007) na Baía de Todos os Santos, no estado da Bahia. Os resultados do estudo de 

Amorim (2005) estão dispostos na Tabela 1. No estudo de Cirano & Lessa (2007) para a 

banda sub-inercial a velocidade média das correntes é de 7 cm/s para SW no verão e 7 

cm/s para NE durante o inverno. Também foram determinados os percentuais de explicação 

da variabilidade para as correntes de maré. No verão o percentual foi de 12,1 e 8,7 % para 

as componentes perpendicular e paralela à costa respectivamente, enquanto que para o 

inverno a componente paralela apresentou maior percentual (4,9 %) que a perpendicular 

(3,7 %). 

 

A Tabelas 1 e 2 apresentam uma compilação dos resultados de trabalhos envolvendo a 

circulação gerada pelo vento em plataformas continentais semelhantes à área de estudo. 

 

Na Califórnia, EUA, uma série estudos foi realizada com o intuito de entender a circulação 

na plataforma continental. Lentz e Winant (1986) realizaram um estudo na plataforma 

continental ao sul da California.  A plataforma nesta região é estreita, com menos de 10 km 

de largura e apresenta ventos preferências de nordeste. A velocidade média das correntes 

na componente perpendicular a costa foi menor que 1,5 cm.s-1, sendo que o desvio padrão 

também foi baixo. A componente paralela à costa apresentou correntes mais intensas e 

desvios maiores (Tabela 1). Analisando a componente paralela a costa do vento e as séries 

de correntes, constatou-se que os ventos em direção ao pólo (equador) forçam correntes 

para o pólo (equador). Neste mesmo estudo foi observado um cisalhamento vertical mais 

intenso no verão.  
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Na plataforma norte da Califórnia, Lentz & Chapman (1989) fizeram um estudo sobre a 

variabilidade das correntes e temperatura (Tabela 2). A magnitude média da corrente na 

profundidade de 9 m é de aproximadamente 10 cm.s-1, sendo sua direção para o equador. 

Abaixo de 9 m de profundidade a velocidade média decresce rapidamente com a 

profundidade e é fraca abaixo dos 30 m (3,0 cm.s-1). No verão ocorrem ventos favoráveis a 

ressurgência, quando ocorre um cisalhamento vertical no campo das correntes, enquanto 

que no inverno e no outono os ventos são mais fracos e o campo de correntes mostra-se 

suavemente uniforme com a profundidade.  

 

Também na Califórnia, Ramp & Abbot (1998) realizaram um estudo na plataforma 

continental de Point Sur. A velocidade média das correntes na superfície foi de 11 cm.s-1 e 

com a profundidade os vetores sofreram uma rotação anti-horária de aproximadamente 90° 

e também houve um enfraquecimento das correntes. As Tabelas 1 e 2 resumem os valores 

de correntes encontrados. Observa-se um decréscimo da corrente na componente paralela 

à costa com a profundidade, enquanto que a componente perpendicular à costa mostrou-se 

mais forte em profundidades médias (36-56 m). Foi observado que durante os meses de 

março e abril, os ventos em direção ao equador eram acompanhados por correntes em 

direção ao sul, com as correntes próximas à superfície orientadas à direita do vento.  

 

Também nos EUA, Kirincich & Barth (2005) realizaram um estudo na plataforma continental 

do estado de Oregon, localizado um pouco acima da Califórnia, com o intuito de descrever o 

transporte de Ekman na plataforma interna que ocorre durante eventos de ressurgência. 

Podemos observar na Tabela 1 as intensidades das correntes, sendo que a velocidade 

média na profundidade de 15 m na componente perpendicular a costa foi de 

aproximadamente 0,89 cm.s-1 e de 2,58 cm.s-1 na componente paralela a costa. No geral, na 

profundidade de 15 m (afastado de 1-2 km da costa), o transporte medido foi de 25 % do 

total do transporte de Ekman. Já o transporte de Ekman total ocorre entre 5 e 6 km afastado 

da costa numa profundidade de 50 m. Segundo os autores, os resultados encontrados 

indicam que a região na qual que ocorre a ressurgência, marcada pela divergência no 

transporte de  Ekman, era limitada a uma faixa estreita próxima à costa.  
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Tabela 1 – Velocidades médias nas componentes paralela (V) e perpendicular (U) à costa e 
seus respectivos desvios-padrão encontradas em alguns estudos na plataforma continental. 

LOCAL REFERÊNCIA PERÍODO ESTAÇÃO PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE VEL (V) VEL (U)
LOCAL (m) cm/s cm/s

Califórnia Lentz & Winant, 1986 1978/1979 Verão Vel. integrada 60 1,3 ± 6,0 0,5 ± 0,8
Vel. integrada 30 -0,1 ± 8,2 0,4 ± 0,6
Vel. integrada 15 0,0 ± 4,5 0,0 ± 0,5

Outono Vel. integrada 60 -1,1 ± 10,4 0,2 ± 1,6
Vel. integrada 30 -1,3 ± 9,3 0,3 ± 0,8
Vel. integrada 15 0,1 ± 4,6 0,8 ± 0,6

Inverno Vel. integrada 60 -6,8 ± 12,2 -6,8 ± 12,2
Vel. integrada 30 -4,9 ± 10,3 -4,9 ± 10,3
Vel. integrada 15 -1,4 ± 4,0 -1,4 ± 4,0

Point Sur, CA Ramp & Abott, 1998 2/3/1990 - 12-16 84 -10,6 ± 12,7 -2,8 ± 6,2
11/5/1990 44-48 84 -3,2 ± 8,2 3,7 ± 3,7

76-80 84 -0,5 ± 2,8 2,2 ± 3,6
Oregon Kirincich & Barth, 2005 1999 Verão 15 15 -0,7 ± 0,4 1,4 ± 1,3

50 50 0,5 ± 0,4 0,4 ± 1,4
 2001 Verão 15 15 -1,2 ± 0,3 -6,8 ± 1,3

15 15 -1,4 ± 0,3 -6,7 ± 0,9
50 50 -0,7 ± 0,4 -1,1 ± 1,7
8 8 -2,1 ± 0,5 -1,5 ± 0,4

15 15 -0,4 ± 0,2 -1,7 ± 0,7
8 8 -3,3 ± 0,3 -8,1 ± 1,7

15 15 -0,7 ± 0,2 -7,7 ± 1,4
50 50 1,5 ± 0,3 -1,3 ± 1,1

2002 Verão 15 15 -1,9 ± 0,4 -0,1 ± 0,8
15 15 -1,7 ± 0,2 -0,1 ± 0,5
30 30 -2,9 ± 0,4 -0,1 ± 1,4
15 15 0,2 ± 0,2 0,2 ± 1,2
15 15 0,0 ± 0,2 -5,4 ± 1,4
30 30 -0,9 ± 0,2 2,0 ± 1,5

2003 Verão 15 15 -2,0 ± 0,5 -6,4 ± 1,1
15 15 -0,2 ± 0,2 0,0 ± 1,2
15 15 -0,3 ± 0,2 -4,9 ± 1,5

Baía de Camamu Amorim (2005) 29/12/2002- Verão 5 42 -22,4 ± 9,9  1,6 ± 4,6  
BA - Brasil 21/1/2003 22 42 -13,1 ± 6,7  -0,5 ± 4,0  

40 42 -4,7 ± 6,4 -2,3 ± 3,6
22/05/2003 - Outono 5 42 15,3 ± 18,1  3,3 ± 7,0  

27/6/2003 22 42 5,4 ± 14,8  -0,1 ± 5,3  
40 42 1,5 ± 9,6 -0,9 ± 5,3
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Tabela 2 - Magnitude média das correntes e seus respectivos desvios-padrão encontrados em 
alguns estudos na plataforma continental. 

LOCAL REFERÊNCIA PERÍODO ESTAÇÃO PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE MAGNITUDE
LOCAL (m) cm/s

Norte Califórnia Lentz & Chapman, 1989 1981 Verão 9 16,2
35 4,7
75 2,2
9 7.0
35 1,8
75 3,2

1981 Outono 9 6,7
35 9.0
75 9,1
9 5,6
35 7,6
75 5,5

1981-1982 Inverno 9 5,3
35 4,8
75 4,2
9 3,6
35 3,9
75 3,3

1982 Verão 9 7,7
35 0,9
75 2.0
9 0,9
35 0,9
75 2,3

1982 Outono 9 -
35 9,3
75 9,9

Oregon Ramp & Abott, 1998 2/3/1990 - 12-16 84 11.0
11/5/1990 36-40 84 5,7

76-80 84 2,3
 

 
Por muitos séculos o mar tem sido utilizado como destino final dos dejetos produzidos pelo 

homem. As correntes induzidas pelo vento têm um papel fundamental na dispersão deste 

material que fica a deriva na água (Bowden, 1983). Em muitos estados do Brasil, o esgoto é 

devidamente tratado e através de emissários submarinos é lançado ao mar. Na Bahia, 

existem três emissários submarinos, um na cidade de Salvador referente ao programa de 

saneamento básico do Bahia Azul e dois emissários que se localizam nas redondezas de 

Arembepe, referentes às empresas de tratamento de efluentes industriais Cetrel e 

Millennium. Além destes emissários há ainda um projeto para construção de outro emissário 

em Salvador, também fazendo parte do programa de saneamento básico. 

 

O Programa de Monitoramento dos emissários submarinos das empresas Cetrel e 

Millennium é um programa que teve inicio em 1995 e tem como objetivo investigar os 

impactos destes emissários sobre o sistema aquático nas áreas de influência oceânica e 

costeira, subsidiando estas empresas na tomada de medidas atenuadoras para a 

manutenção da qualidade ambiental dos ecossistemas aquáticos locais. Este é um 
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programa de monitoramento ininterrupto, onde são realizadas coletas sazonais (verão e 

inverno) integrando dados abióticos e bióticos, promovendo um entendimento da dinâmica 

do ecossistema. Como forma de avaliar criticamente o programa, durante os anos de 2000 e 

2001, foi realizada uma intensa coleta de dados (FUNDESPA, 2001), com o intuito de re-

avaliar e otimizar a grade amostral que vinha sendo utilizada até o momento. 

1.1. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal a caracterização oceanográfica da região de 

estudo através da análise e interpretação dos dados oceanográficos obtidos dentro do 

Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Influência dos Emissários 
Submarinos da CETREL e MILLENNIUM com base em: i) coletas sazonais realizadas para 

o período compreendido entre os anos de 2003 a 2007 e ii) fundeios de correntógrafos entre 

os anos de 2000 e 2001. 

 

Como objetivos específicos, pretende-se i) através da análise de séries temporais de 

correntes e marés, adquiridas nas proximidades dos emissários submarinos da Cetrel e 

Millennium, e de vento adquiridos por uma estação meteorológica, determinar as principais 

forçantes da circulação, a sua variação sazonal e a contribuição relativa dos movimentos 

sub e supra inerciais nesta dinâmica ii) através de coletas sazonais de temperatura e 

salinidade, determinar a variação sazonal e interanual das propriedades físicas e iii)  com 

base em dados de modelos atmosféricos e oceânicos para a região de estudo, avaliar os 

padrões de variação sazonal e compará-los com os resultados obtidos nos itens i) e ii). 

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

A região de estudo, localiza-se na plataforma continental à nordeste de Salvador, com 

aproximadamente 12,5 km entre os rios Joanes e Jacuípe (Figura 1). 

A região apresenta precipitação média de 1559,99 mm/ano (CRA, 2001). Esta precipitação é 

concentrada durante o outono e no início do inverno (entre março e julho) quando ocorrem 

60 % da precipitação. Cirano & Lessa (2007), para a região da Baía de Todos os Santos, 

localizada ao sul da região de estudo, definem o período seco entre os meses de novembro 

a fevereiro. Para a região do rio Jacuípe, Lima (2007) define como período chuvoso os 

meses entre março e agosto e o período seco entre os meses de setembro e fevereiro. Os 

meses com maior e menor pluviosidade são maio (235 mm) e janeiro (60 mm) 

respectivamente. 
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo e das estações de amostragem.  
 

Além do aporte pluvial, a área de estudo também recebe descargas de dois rios, o Joanes 

que possui dois barramentos e vazão média de 11 m3.s-1 e o rio Jacuípe, que tem seu fluxo 

controlado por uma barragem próxima a foz, e uma vazão média de 15 m3.s-1  (CRA, 2001). 

Após a implantação dos barramentos, o fluxo no verão foi reduzido devido a ser este o 

período de estiagem e onde a demanda de retirada do reservatório supera a capacidade de 

vazão da barragem. Assim, apenas no período chuvoso poderá ocorrer uma pequena 

diluição da água marinha, nos quilômetros iniciais da embocadura dos rios (Lima, 2007). 

 

O sistema de ventos é dominado pela circulação da alta subtropical do oceano Atlântico Sul. 

Há um forte ciclo sazonal no posicionamento e na intensidade do centro de alta pressão na 

superfície da região subtropical do Atlântico Sul. Devido a esta alta variabilidade, os ventos 

na região durante o verão são predominantemente de NE e no inverno de E e SW (Peixoto 

& Oort, 1992). Associado a esta variabilidade, está o posicionamento da Zona de 

Convergência Inter-Tropical (ZCIT) no Atlântico leste tropical que no inverno está mais ao 

norte (ao redor de 10° N) e no verão está mais próxima do equador (Peixoto & Oort 1992). A 

entrada de frentes frias oriundas do sul, principalmente durante o período de inverno 

(FUNDESPA, 2001) altera substancialmente o padrão dos ventos predominantes associado 

à alta subtropical. Por exemplo, no inverno é muito freqüente a presença de ventos de S 

(e.g. Amorim 2005; Cirano & Lessa 2007).  
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Além dos monitoramentos periódicos realizados pelo Programa de Monitoramento Ambiental 

da Área de Influência dos Emissários Submarinos da Cetrel e Millennium, há poucos 

estudos de hidrodinâmica nesta região. 

 

Cirano & Lessa (2007), em um trabalho voltado para a hidrodinâmica na Baía de Todos os 

Santos (BTS), também descrevem a circulação externa à BTS com base em alguns fundeios 

de correntógrafos para os períodos seco e chuvoso. Os resultados do fundeio mais próximo 

à região de estudo mostram que a circulação é primariamente gerada pelo vento com as 

propriedades físicas da água variando sazonalmente, com o período seco (verão) com 

águas mais quentes e salinas do que na estação chuvosa (inverno). Os autores observam 

ainda que existe uma nítida reversão das correntes entre o período seco, onde o fluxo 

residual é para sudoeste e o período chuvoso, onde o fluxo é para nordeste. Para a 

plataforma continental na região da Baía de Camamu, localizada aproximadamente 100 km 

ao sul da BTS (Amorim, 2005), constatou um padrão de circulação semelhante ao 

observado por Cirano & Lessa (2007). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

  3.1.      CAMPO DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR E DE CORRENTES  

As variações do nível do mar foram medidas com um marégrafo de fundo, modelo Seamon 
TD da Húgrun em apenas uma estação em Arembepe conforme indicado na Figura 1. A 

Tabela 1 apresenta o local e o período de amostragem dos dados de elevação do nível do 

mar. O principal objetivo das séries temporais de elevação do nível do mar é o de investigar 

as forçantes que governam as suas variações. Caso tais forçantes sejam determinísticas, 

como no caso das marés, podem-se realizar previsões futuras a partir do uso da análise 

harmônica (Emery & Thompson, 1997). A precisão destas previsões depende: i) da duração 

da série temporal de dados utilizada na análise e ii) do percentual de contribuição das marés 

na elevação do nível do mar. A quantificação da influência das marés nas oscilações do 

nível do mar observadas na área de estudo foi obtida a partir de uma análise harmônica, de 

acordo com a metodologia proposta por Franco (1988). 

 

As medidas de correntes foram feitas através de perfiladores acústicos do tipo ADCP, 

modelo Workhorse Monitor da RD Instruments em duas estações nas proximidades dos 

difusores dos emissários da Cetrel e Millennium (Figura 1), monitorando uma coluna 

d’água com profundidade de 22 m e 32 m respectivamente.  
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A Tabela 3 apresenta os locais e o período de amostragem dos dados de correntes. Todos 

os dados foram previamente analisados para remoção de erros espúrios, de acordo com a 

metodologia descrita por Emery & Thompson (2001).  

 

Em regiões costeiras, as correntes mais intensas tendem a se alinhar com a orientação da 

linha de costa ou com a batimetria (Lentz, 1994). Desta forma para facilitar a análise das 

séries temporais de correntes, o sistema de coordenadas foi alinhado de acordo com a 

orientação da costa, sofrendo uma rotação de 45º. Com isto as séries de velocidade dos 

dados foram decompostas em duas componentes: i) paralela à costa e ii) normal à costa. 

 

Como a circulação oceânica é influenciada por forçantes que atuam em escalas temporais 

distintas, as séries temporais foram ainda filtradas em duas bandas distintas: i) supra-

inercial e ii) sub-inercial, com freqüência de corte de 55 horas, equivalente ao período 

inercial local. 

Nas séries de correntes, foi feita uma correlação entre os níveis de profundidade (superfície, 

meio, fundo e integrado), entre os emissários (para avaliar se há variabilidades ao longo da 

coluna d’água e espacial) e entre os dados de vento. As correlações foram feitas tanto para 

as correntes observadas como para as correntes sub e supra inerciais.  

Para auxiliar na descrição do padrão sazonal das correntes também serão utilizadas médias 

sazonais provenientes do modelo Parallel Ocean Program (POP), com resolução horizontal 

de 1/12° (Maltrud & McClean, 2005). 

Na Tabela 3 observa-se que a amostragem do campo de correntes não pode ser encaixada 

inteiramente no período seco ou no chuvoso. O primeiro período corresponde de julho a 

outubro de 2000, ou seja, parte no período chuvoso e parte no seco: por este motivo as 

amostragens foram divididas em inverno e verão. 
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Tabela 3 – Descrição do monitoramento de correntes e elevação do nível do mar das estações 
apresentadas na Figura 1.  

                                     Campo de Correntes
Local Profundidade

Cetrel (38° 07,07' W; 12° 45,96' S) 20 m
Millennium (38° 11,23' W; 12° 51,25' S) 30 m

                                                                  Período
Inverno Verão

08/07/2000 ‐ 25/10/2000 05/12/2000 ‐ 20/03/2001

                             Campo de Elevação do Nível do Mar
                                                                  Local

                                               Arembepe (38° 10,51' W; 12° 46,30' S)
                                                                  Período

Inverno Verão
14/07/2000 ‐ 24/10/2000 05/12/2000 ‐ 20/03/2001  

3.2. CAMPO DE VENTOS 

Os dados de vento foram obtidos através de um sensor modelo 05701 Wind Monitor-Re, da 

R.M. Young acoplado à estação meteorológica modelo UT930 Weather Station, da 

Campbell Scientific, instalada em uma estação em Arembepe conforme indicado na Figura 

1. A Tabela 4 apresenta o local e o período de amostragem dos dados de vento. 

 

A metodologia utilizada para o campo de ventos foi análoga à descrita para o campo de 

correntes, incluindo a remoção de erros espúrios, a rotação do sistema de coordenadas, 

com uma componente orientada ao longo da costa e a filtragem temporal em duas bandas 

distintas em função do período inercial local. 

 

Também foram usadas saídas de reanálises do modelo atmosférico global do National 

Center of Environmental Prediction Reanalysis Data (NCEP, 2007), contemplando o mesmo 

período dos dados coletados (i.e. inverno de 2000 e verão de 2001). 
 
Tabela 4 - Descrição do monitoramento de vento da estação apresentada na Figura 1. 

                                Campo de Ventos
                                                           Local
                                 Arembepe (38° 10,98' W; 12° 46,30' S)
                                                        Período

Inverno Verão
08/07/2000 ‐ 25/10/2000 05/12/2000 ‐ 20/03/2001  
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3.3. CAMPO TERMOHALINO 

Os dados de temperatura e salinidade foram amostrados através de uma sonda multi-

parâmetro marca Hydrolab, modelo Datasonde 3, para o monitoramento da qualidade da 

água em 26 estações de amostragem, conforme indicado na Figura 1. 

 

Ao longo de cada ano, foram realizadas duas campanhas sazonais, com o intuito de 

contemplar o período seco e o chuvoso. A Tabela 5 resume os anos e os períodos das 

campanhas. Três profundidades distintas foram amostradas: superfície, Secchi e fundo. É 

importante salientar que, em caráter excepcional no ano de 2005, foi realizada uma 

amostragem no outono e uma no inverno. Conforme definido para o campo de correntes, 

para o campo termohalino também será assumida esta terminologia: a amostragem 

realizada no período chuvoso será tratada como inverno e a amostragem realizada no 

período seco será tratada como verão. 

 
Tabela 5 - Descrição do monitoramento do campo termohalino das estações apresentadas na 
Figura 1. 

 
 
 

Como o aporte fluvial e a precipitação podem influenciar na distribuição da salinidade 

(Stewart, 2005), a interpretação deste parâmetro foi feita com auxílio de dados de anomalia 

de precipitação e vazão dos rios próximos à região. Para os dados de temperatura 

superficial foi feita uma análise de variabilidades no oceano Atlântico. A anomalia de 
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precipitação para o período de amostragem é oriunda do banco de dados do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).  

 

Para se avaliar a sazonalidade do campo termohalino na região, além da análise 

comparativa dos dados de temperatura e salinidade por nível de profundidade, foi também 

avaliada a estratificação em cada estação de amostragem e a sua média para todos os 

períodos amostrados. 

 

Os padrões obtidos ao longo destes 5 anos de campanhas sazonais foram ainda 

comparados com médias sazonais provenientes do modelo Parallel Ocean Program (POP), 

com resolução horizontal de 1/10° (Maltrud & McClean, 2005).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

      4.1.       CAMPO DE VENTOS 

Os gráficos de ventos (Figura 2 e 3) mostram uma grande mudança na direção do vento 

entre os períodos de inverno e verão, mas a intensidade não muda significantemente.  

 

 
 
Figura 2 - Série temporal da velocidade de vento durante os períodos equivalentes ao inverno 
(superior) e verão (inferior). Os vetores estão alinhados ao longo do eixo NE-SW. 
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Figura 3 - Série temporal da velocidade do vento observada para o inverno (julho a agosto de 
2000) e verão (janeiro a março de 2001). 

 
As rosas dos ventos apresentadas na Figura 3 mostram a distribuição percentual dos ventos 

por intervalos de intensidade e de acordo com as direções. A Tabela 6 mostra a distribuição 

da freqüência das classes de direção observadas para o período do inverno. As direções de 

E, SE e S são responsáveis por 90,7 % da ocorrência. Com relação à intensidade, a Tabela 

7 mostra a distribuição da freqüência das classes de intensidade observadas e evidencia 

que os ventos com intensidades maiores que 4,0 m.s-1 são responsáveis por 76,1 % da 

ocorrência dos ventos.                                                                                        
 
Tabela 6 - Distribuição da freqüência da direção dos ventos observados e para as saídas do 
modelo NCEP para o período de inverno (julho a agosto de 2000).  

Classe NCEP (%) Observado (%)
N 0,00 1,4
NE 2,17 0,53
E 63,04 15,75
SE 32,07 43,64
S 0,00 31,31

SW 0,00 3,42
W 0,00 0,1

NW 0,00 2,31
Calmarias 2,71 1,54
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Tabela 7 - Distribuição da freqüência da intensidade dos ventos observados e para as saídas 
do modelo NCEP para o período de inverno (julho a agosto de 2000). 

Classe (m/s) NCEP (%) Observado (%)
1,0 → 2,1 35,9 8,1
2,1 → 3,0 26,9 2,7
3,0 → 4,0 33,4 11,5
4,0 → 5,0 1,1 22,2
5,0 → 6,0 0,0 25,9
≥ 6,0 0,0 28,0

Calmarias 2,7 1,5

 
 
Para o período do verão, a Tabela 8 mostra que as direções predominantes foram de E e 

SE, representando 84,62 % das ocorrências. Com relação à intensidade, o período de verão 

apresenta 73 % dos ventos com intensidades maiores que 4,0 m.s-1.  

 
Tabela 8 - Análogo à Tabela 6, mas para o período do verão (janeiro a março de 2001).  

Classe NCEP (%) Observado (%)
N 19,72 3,05
NE 14,17 1,47
E 15,83 39,5
SE 20,28 45,12
S 2,78 3,57

SW 1,67 0,32
W 3,06 0,11

NW 8,06 5,36
Calmarias 14,4 1,52

 
 
 

Tabela 9 - Análogo à Tabela 7, mas para o período do verão (janeiro a março de 2001). 

Classe (m/s) NCEP (%) Observado (%)
1,0 → 2,1 66,1 12,4
2,1 → 3,0 6,4 2,5
3,0 → 4,0 6,1 10,6
4,0 → 5,0 5,6 24,8
5,0 → 6,0 0,3 31,8
≥ 6,0 1,1 16,4

Calmarias 14,4 1,5

 

A Figura 4 ilustra os dados de vento referentes aos períodos amostrados (i.e. inverno de 

2000 e verão de 2001) oriundos do NCEP. Comparando-se os dados de vento observados e 
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os do NCEP, para o mesmo período, observa-se que existe uma correspondência razoável 

na direção dos ventos. Para o período do inverno, a rosa dos ventos do NCEP (Figura 4 e 

Tabela 6) apresentou duas direções principais, E e SE que juntas somam 95,11 % da 

ocorrência, enquanto que a rosa dos ventos observados apresentou três direções principais 

direções, E, SE e S, que juntas somam 90,7 %.  

No período do verão a rosa dos ventos do NCEP não apresenta correspondência com a 

rosa dos ventos observados. O NCEP (Figura 4 e Tabela 8) apresenta predominância nas 

direções de N, NE, E e SE, que somam 70 %. Nos dados observados não é observado uma 

contribuição efetiva das classes de N (3,05 %) e NE (1,47 %).  

 

Figura 4 - Série temporal da velocidade do vento extraída do NCEP para o inverno de 2000 e 
verão de 2001.  

A análise das classes de intensidade do vento mostra uma grande diferença entre os dados 

observados e os do NCEP. No período de inverno, a Tabela 7 mostra que, segundo o NCEP 

prevaleceram os ventos até 4 m.s-1, enquanto que para os dados observados prevaleceram 

ventos acima de 4 m.s-1. De forma análoga, durante o verão (Tabela 9), os dados do NCEP 

apresentaram maior ocorrência de ventos com até 2,1 m.s-1, enquanto que os dados 

observados apresentaram ventos com velocidades mais altas. Assim como para o período 

de inverno, no verão a intensidade do vento para os dados do NCEP e observados foram 

bem distintas.  
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Os resultados obtidos por Cirano & Lessa (2007) mostraram que as direções dos ventos 

predominantes foram de E no verão e de S e ESE no inverno.  

De uma forma geral nos dados observados, a direção dos ventos apresentou uma 

defasagem em relação aos dados do NCEP e do trabalho de Cirano & Lessa (2007), 

favorecendo a ocorrência de direções mais deslocadas para sul. Uma provável causa para 

este fato pode estar relacionada à aquisição dos dados, que são padronizados em relação 

ao norte verdadeiro. Como os dados utilizados foram dados secundários, partiu-se do 

pressuposto de que a declinação magnética (de aproximadamente 24° para oeste) da região 

já havia sido considerada. 

Analisando a média das velocidades em cada uma das componentes, nas séries 

observadas, podemos verificar que a componente perpendicular à costa apresenta 

velocidades mais intensas sendo de 3,34 m s-1 no inverno e de 4,07 m s-1 no verão. No 

inverno, a componente paralela à costa passa a apresentar maior importância relativa.  

A componente perpendicular à costa apresenta uma maior variabilidade na banda supra-

inercial, com um percentual de explicação da variabilidade de 53,95% durante o verão e 

63,26% durante o inverno. Na componente paralela à costa ocorre o inverso, com a maior 

variabilidade ocorrendo na banda sub-inercial, com um valor 53,70% durante o inverno e 

81,40% durante o verão. (Tabela 10). 
 
 
Tabela 10 - Estatística da componente paralela e perpendicular à costa para as séries 
temporais de vento. Para as séries observadas (O), são apresentados os valores da média ± 
desvio padrão. Para as séries filtradas, nas bandas sub-inercial (Sub-I) e supra-inercial (Supra-
I), são apresentados apenas os valores de desvio-padrão. O percentual de explicação da 
variabilidade é apresentado em parênteses. A unidade é m s-1. Valores positivos (negativos) na 
componente paralela a costa indicam um vento de SW (NE) e valores positivos (negativos) na 
componente perpendicular a costa indicam um vento de SE (NW). 

 
                             Inverno                            Verão
C. Perpendicular C. Paralela C. Perpendicular C. Paralela

O ‐3,34 ± 2,18 ‐1,48 ± 1,74 ‐4,07 ± 1,96 0,36 ± 2,75
Sub‐I 1,32 (36,74) 1,27 (53,70) 1,33 (46,05) 2,49 (81,40)
Supra‐I 1,73 (63,26) 1,18 (46,30) 1,44 (53,95) 1,19 (18,60)  

 
 
O trabalho feito por Amorim (2005) na Baía de Camamu e regiões adjacentes, apresentou 

resultados semelhantes no campo de vento. No período seco (verão) a componente 

perpendicular a costa apresentou intensidade média de -1,03 m s-1, e cerca de 40 % maior 
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que a componente paralela, que apresentou média de -0,72 m s-1. No inverno a componente 

paralela se tornou mais efetiva, com intensidade média de 1,75 m s-1, sendo quase duas 

vezes maior do que a série observada na componente perpendicular. Neste período, assim 

como no presente estudo, a componente perpendicular à costa apresentou uma maior 

variabilidade na banda supra-inercial (86,3 % no verão e 66,5 no inverno). Entretanto a 

componente paralela mostrou um comportamento diferente, onde a maior variabilidade 

ocorreu na banda sub-inercial, com valores variando entre 52,2 % e 60,7 % para os 

períodos de verão e inverno, respectivamente. O estudo feito por Cirano & Lessa (2007) 

indica ventos mais intensos no inverno, e mostra que no verão a componente perpendicular 

se mostrou mais efetiva, enquanto que no inverno a componente paralela foi mais efetiva. 

 

4.2. CAMPO DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR E DE CORRENTES  

As oscilações do nível do mar durante o inverno variaram entre um mínimo de -1,37 m e um 

máximo de 1,63 m (Figura 5). O percentual de explicação desta variação em função das 

marés astronômicas foi de 93,22 % (Tabela 11). 

Durante o verão, as elevações do nível do mar observadas foram similares ao período do 

inverno, variando entre um mínimo de -1,26 m e um máximo de 1,43 m (Figura 5). No 

entanto, a contribuição das marés astronômicas foi de 99,51 % (Tabela 11).  

 

Figura 5 – Elevação do nível do mar para o inverno e verão. 

A menor contribuição das marés astronômicas para a elevação do nível do mar no inverno 

ocorreu em função da maior entrada de frentes frias neste período que causa uma maior 

ocorrência de fenômenos não associados a marés como as ressacas (Dutra, 2008).  
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As características dos principais componentes diurnos e semi-diurnos obtidos estão 

apresentados na Tabelas 12 e 13. Em função da importância relativa entre estes 

componentes, obtidas pelo número de forma (Nf = K1 + O1 / M2 + S2), concluímos que as 

marés na região de estudo possuem amplitudes com modulação semi-diurnas (Nf = 0,10) 

(Miranda et al., 2002). 
 
Tabela 12 - Período das principais componentes harmônicas de maré em horas (Brown et al., 
1994). 

Constituinte Símbolo Período
Principal lunar M2 12.42

Principal solar S2 12

Luni‐solar diurna K1 23.93

Principal lunar diurna O1 25.82

 
Tabela 13 - Principais componentes harmônicos diurnos e semi-diurnos calculados de acordo 
com Franco (1988) para os registros de elevação do nível do mar. A amplitude dos 
componentes é expressas por A. 

 

 
 

A análise dos dados de corrente, observados para a região de estudo (Tabela 14), mostra 

que existe um claro padrão sazonal na circulação, caracterizado por dois períodos distintos: 

i) verão, onde ocorre um fluxo bem definido em direção à SW, com velocidades integradas 

Período Variância H min  H max 
(%) (m) (m)

14/07/2000 ‐ 24/10/2000 93,22 ‐1,37 1,63
05/12/2000 ‐ 20/03/2001 99,51 ‐1,26 1,43

Tabela 11 - Explicação da variabilidade entre as elevações do nível do mar observadas e

previstas. As alturas do nível do mar máximas e mínimas 
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ao longo da coluna d’água e valores médios para a componente paralela entre 16 e 18 cm s-

1 e ii) inverno, onde o fluxo é marcado por reversões periódicas da circulação (Figuras 6, 7, 8 

e 9), fazendo com que a média das correntes seja para o sentido oposto (NE) e tenha um 

valor bem menor, com a componente paralela apresentando valores médios entre 1 a 3 cm 

s-1.  

A análise do padrão de distribuição das correntes para as bandas supra e sub-inerciais 

mostra que assim como em outros estudos de circulação (e.g. Lee et al., 1984; Wong,  1999 

& Amorim, 2005), a componente perpendicular apresenta uma maior variabilidade na banda 

supra-inercial, nos dois emissários, sendo que a componente integrada no inverno 

apresenta valores de 55,8 % e 69,6 % para Cetrel e Millennium, respectivamente, e no 

verão de 83,3 % e 69,7 % respectivamente. Na componente paralela à costa ocorre o 

inverso, com maior variabilidade da banda sub-inercial, sendo no inverno 76,0 % e 92,1 % 

para Cetrel e Millennium respectivamente e no verão de 81,6 % e 84,9 % para Cetrel e 

Millennium respectivamente (Tabela 14).  
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Tabela 14 - Estatística da série temporal de correntes nas componentes paralela e 
perpendicular à costa. Os dados são apresentados para 4 profundidades distintas: superfície 
(S, correspondente a 3 m), meia-água (M, correspondente a 10 m para Cetrel e 15 para 
Millennium), fundo (F, correspondente a 20 m para Cetrel e 30 para Millennium) e componente 
integrada (I). Para as séries observadas (O), são apresentados os valores da média ± desvio 
padrão. Para as séries filtradas, nas bandas sub-inercial (Sub-I) e supra-inercial (Supra-I), são 
apresentados os valores de desvio-padrão. O percentual de explicação da variabilidade é 
apresentado em parênteses. A unidade é cm s-1. Valores positivos (negativos) na componente 
paralela a costa indicam um fluxo para NE (SW) e valores positivos (negativos) na componente 
perpendicular a costa indicam um fluxo em direção ao oceano (a costa).  
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Figura 6 - Série temporal da velocidade das correntes para o verão no emissário da Cetrel nas 
profundidades distintas: superfície (a), meio (b), fundo (c) e integrada (d). Os vetores estão 
alinhados em relação ao longo do eixo NE-SW. 
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Figura 7 - Análogo à Figura 6, mas para o inverno. 
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Figura 8 - Análogo à Figura 6, mas para o emissário da Millennium 
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Figura 9 - Análogo à Figura 7, mas para o emissário da Millennium. 

 
 

A estrutura vertical das correntes (campo médio), mostra que existe um cisalhamento 

vertical mais intenso durante o verão, com diferenças de velocidade entre superfície e fundo 

variando entre 22 e 64 cm s-1 para a componente paralela e entre 2 a 30 cm s-1 para a 

componente perpendicular (Figura 10). Para o emissário da Millennium que é mais profundo 

que o da Cetrel, a corrente de fundo é oposta a da superfície, em ambas as componentes 

(Figura 11).  
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Figura 10 – Variação vertical média das componentes perpendicular (a, c) e paralela (b, d) à 
costa para o período do inverno e verão correspondente ao emissário da Cetrel. As 
profundidades de superfície (3 m), meio (10 m) e fundo (20 m) estão marcadas com a cor 
vermelha. As barras horizontais representam o desvio-padrão associado. 
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Figura 11 - Análogo à Figura 10, mas para o emissário da Millennium. 

 

Com o intuito de avaliar os mecanismos forçantes da circulação e considerando-se que 

grande parte da variabilidade está concentrada na banda sub-inercial, os parágrafos a 

seguir discutem algumas correções que foram efetuadas utilizando-se tanto as séries de 

vento como de correntes.   

 

A partir da análise dos resultados de correlação entre os níveis de profundidade (Tabela 15) 

observamos que, para a banda sub-inercial e durante o verão, há uma boa correlação entre 

as correntes de superfície e as de meia água.  As maiores correlações são observadas na 

Cetrel, com valores superiores a 92%.  

Na Millennium, as correlações foram menores, e isto pode ser atribuído a maior 

profundidade na meia água para a Millennium (15 m de profundidade contra 10 m para a 

Cetrel). 
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Foi observado alta correlação entre água de superfície e integrada, tanto na componente 

paralela (79 %) quanto na componente perpendicular à costa (96 %) na Millennium-inverno.   
 
Tabela 15 - Correlação entre os vários níveis de profundidade das componentes paralela (V) e 
perpendicular (U) à costa para as séries temporais de correntes na banda sub-inercial. Níveis 
de profundidades distintas: superfície (S), meio (M), fundo (F) e integrada (I).  

           Cetrel
Componente V            Componente U

Inverno Verão Inverno Verão
S x M 0,36 0,93 ‐0,23 0,97
S x F 0,13 0,51 ‐0,13 0,51
S x I 0,47 0,97 ‐0,03 0,63

          Millennium
Componente V            Componente U

Inverno Verão Inverno Verão
S x M 0,59 0,76 0,25 ‐0,35
S x F 0,08 0,25 0,07 0,11
S x I ‐0,79 0,88 0,97 0,96  

 
 
Os resultados das correlações entre os níveis de profundidade mostram que o inverno há 

uma maior variabilidade. Isso ocorre, pois neste período ocorrem reversões na circulação. 

 

A banda supra-inercial apresentou valores de correlação baixos nos dois emissários e nos 

dois períodos de verão e inverno (Tabela 16). No entanto, na Millennium-verão, houve alta 

correlação entre água de superfície e integrada na componente perpendicular (72 %) e na 

componente paralela à costa (53 %).  

 
Tabela 16 - Correlação entre os vários níveis de profundidade das componentes paralela (V) e 
perpendicular (U) à costa para as séries temporais de correntes na banda supra-inercial. Níveis 
de profundidades distintas: superfície (S), meio (M), fundo (F) e integrada (I).  

           Cetrel
Componente V            Componente U

Inverno Verão Inverno Verão
S x M 0,06 0,31 0,05 0,04
S x F 0,03 0,07 0,05 0,03
S x I 0,47 0,51 0,52 0,33

          Millennium
Componente V            Componente U

Inverno Verão Inverno Verão
S x M 0,19 0,18 0,14 0,13
S x F 0,1 0,12 0,04 0,13
S x I 0,63 0,53 0,58 0,72
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As correlações entre as correntes (superfície e integrada na coluna d’água) e os ventos 

(Tabela 17), para a banda sub-inercial mostram claramente que a Millennium apresenta 

maiores correlações do que a Cetrel, com valores sempre superiores a 67 %. Isto ocorreu, 

pois neste emissário a profundidade é maior, o que causa uma maior influência da 

circulação com períodos longos (sub-inercias), e em função do atrito que é menor na 

camada de fundo.  Entre os dois períodos do ano, o inverno é o que apresenta as maiores 

correlações, com valores superiores a 80 %.  

Para a Cetrel, os maiores valores de correlação (acima de 80 %) ocorrem apenas durante o 

verão e para a componente perpendicular à costa. Na componente paralela os valores 

encontrados foram mais baixos, mas indicam correlação entre vento e corrente superficial 

(65 %) e com a componente integrada no verão (44 %) e no inverno (43 %). 
 
Tabela 17- Correlação entre as séries de vento e correntes na banda sub-inercial para as 
componentes paralela (V) e perpendicular (U) à costa. A correlação foi feita no nível de 
superfície (S) e na componente integrada (I).  

           Cetrel
Componente V            Componente U

Inverno Verão Inverno Verão
Vento x S  0,28 0,65 0,10 0,83
Vento x I 0,43 0,44 0,08 0,80

         Millennium
Componente V            Componente U

Inverno Verão Inverno Verão
Vento x S  0,80 0,88 0,92 0,87
Vento x I 0,82 0,67 0,87 0,82

 
 
Os valores das correlações na banda supra-inercial, entre as correntes e vento, foram 

baixos nos dois emissários (Cetrel e Millennium) e para as duas estações (verão e inverno), 

tanto para a componente perpendicular quanto para a componente paralela (Tabela 18). O 

maior valor observado nesta banda foi entre os o vento e a corrente superficial na 

componente perpendicular no emissário da Millennium (49 %).  
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Tabela 18 - Correlação entre as séries de vento e correntes na banda supra-inercial para as 
componentes paralela (V) e perpendicular (U) à costa. A correlação foi feita no nível de 
superfície (S) e na componente integrada (I).  

           Cetrel
Componente V            Componente U

Inverno Verão Inverno Verão
Vento x S  0,09 0,10 0,11 0,06
Vento x I 0,07 0,17 0,07 0,05

         Millennium
Componente V            Componente U

Inverno Verão Inverno Verão
Vento x S  0,37 0,32 0,25 0,49
Vento x I 0,29 0,21 0,17 0,43

 
 
Entretanto, para os dados observados existem elevados valores de correlação entre a 

intensidade do vento e intensidade de corrente (Tabela 19), os quais evidenciam uma 

relação de causa e efeito.  

 
Tabela 19 - Correlação entre as séries observadas de correntes e de vento para os emissários 
da Cetrel e da Millennium. Níveis de profundidades distintas: superfície (S), meio (M), fundo (F) 
e integrado (I).  

                   Cetrel          Millennium
  Inverno Verão  Inverno Verão

Vento x S  0,83 0,83 0,88 0,88
Vento x M  0,84 0,83 0,85 0,83
Vento x F  0,82 0,78 0,76 0,76
Vento x I 0,85 0,81 0,85 0,85

 
 
Finalmente, as correlações feitas entre as correntes sub-inercial dos emissários da Cetrel e 

da Millennium (Tabela 20) só apresentaram altas correlações durante o verão e para a 

componente paralela à costa, onde os valores são de pelo menos 0,88. Na componente 

perpendicular, as correlações foram geralmente medianas, variando entre um mínimo de 

0,35 e um máximo de 0,59. Para esta componente, não foi observada uma distinção clara 

entre o verão e o inverno. De uma forma geral o verão apresentou uma menor variabilidade 

espacial. 

A maior variabilidade espacial observada no inverno pode estar associada à reversão na 

circulação. No verão o fluxo para SW não encontra variações topográficas intensas, 
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enquanto que no inverno, o fluxo para NE é afetado pela mudança de orientação da isóbada 

de 50 m antes de entrar na região de estudo. 

 
Tabela 20 - Correlação entre as séries de correntes dos emissários da Cetrel e Millennium nas 
componentes paralela (V) e perpendicular (U) à costa no verão e inverno na banda sub-inercial. 
A correlação foi feita no nível de superfície (S) e na componente integrada (I).  
 

Verão Inverno
Componente U Componente V Componente U Componente V

S x S 0,35 0,88 0,53 0,13
I x I 0,59 0,95 0,58 ‐0,16

 

4.3. CAMPO TERMOHALINO 

Em termos gerais a análise dos valores médios de salinidade (Tabela 21), considerando-se 

o período entre 2003 a 2007, mostra que o verão foi caracterizado por uma pequena 

variação entre a superfície (36,52) e o fundo (36,77). Já para o inverno, o valor da salinidade 

superficial média é menor (35,87), o que causa uma maior diferença com relação ao fundo. 

Em termos comparativos, a diferença de salinidade média entre superfície e fundo, entre o 

inverno e o verão é três vezes maior. As diferenças mais significativas, entretanto, estão 

associadas aos valores superficiais, os quais estão diretamente relacionados com o aporte 

pluvial. Não foram observadas variações significativas na variabilidade dos dados entre os 

períodos de inverno e verão, sendo que em ambos os desvios apresentaram o mesmo 

comportamento, diminuindo da superfície para o fundo. 

 
Tabela 21 - Salinidade média e desvio padrão (anos de 2003 a 2007) em cada nível de 
profundidade amostrado. A média foi avaliada para o verão e inverno.  

Profundidade Verão  Inverno 

Superfície  36,52 ± 0,61  35,87 ± 0,43 
Secchi  36,70 ± 0,50  36,45 ± 0,38
Fundo  36,77 ± 0,42  36,75 ± 0,37 

 
 
Os valores médios de temperatura, os quais são mais representativos para descrever a 

sazonalidade, mostram que existe uma clara distinção entre o verão e o inverno em todos os 

níveis de profundidade. No verão a temperatura média variou entre 26,46° C no fundo e 

27,96° C na superfície. Para o inverno, a média da temperatura foi aproximadamente 
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constante e igual a 25,95° C (Tabela 22). A diferença de temperatura média entre o verão e 

o inverno variou entre um máximo de 1,99º C na superfície e um mínimo de 0,5º C no fundo. 

 
Tabela 22 - Temperatura média (em º C) e desvio-padrão (anos de 2003 a 2007) em cada nível 
de profundidade amostrado. A média foi avaliada para o verão e inverno.  

Profundidade Verão  Inverno 
Superfície  27,96 ± 0,61 25,97 ± 1,27
Secchi  27,16 ± 1,05 25,95 ± 1,23
Fundo  26,46 ± 0,83 25,96 ± 0,99

 
 
Uma análise dos gradientes verticais de temperatura e salinidade é apresentada na Tabela 

23. O sinal negativo indica que o valor da propriedade (temperatura ou salinidade) no fundo 

é menor do que na superfície. No verão, os gradientes de temperatura são os mais elevados 

e a temperatura superficial é maior do que a de fundo. No inverno os gradientes de 

salinidade são preponderantes e a salinidade superficial é menor do que a de fundo. Os 

anos de 2003 e 2006 foram aqueles que apresentaram os gradientes verticais de salinidade 

mais elevados. 

 

Tabela 23 - Gradiente vertical médio de salinidade (em ups/m) e temperatura (em °C/m) para o 

verão, outono e inverno em todos os anos amostrados.  

                           Salinidade
Ano Verão Inverno
2003 0,0162 ± 0,0093 0,0554 ± 0,0402
2004 0,0159 ±  0,0083 0,0260 ± 0,0272
2005 0,0240 ± 0,0144
2006 0,0016 ± 0,0053 0,0424 ± 0,0182
2007 0,0006 ± 0,0094 0,0202 ± 0,0079
                                 Temperatura

Ano Verão Inverno
2003 ‐0,0496 ± 0,0257 0,0119 ± 0,0089
2004 ‐0,0460 ± 0,0166 0,0038 ± 0,0094
2005 0,0114 ± 0,0108
2006 ‐0,0439 ±  0,0280 0,0011 ± 0,0107
2007 ‐0,0697 ± 0,0296 0,0069 ± 0,0105

 

A Tabela 24 apresenta os gradientes verticais de estratificação, associando temperatura 

com a salinidade. Em linhas gerais, o verão é geralmente mais estratificado que o inverno, 
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pois neste período a insolação é maior e os ventos são menos intensos e mais constantes. 

Os anos de 2003 e 2006 não apresentaram este comportamento.  
 
Tabela 24 - Gradiente médio de estratificação vertical (em kg/m3/m) para o verão e inverno.  

Ano Verão Inverno
2003 0,0283 ± 0,0105 0,0381 ± 0,0297
2004 0,0265 ± 0,0097 0,0185 ± 0,0221
2005 0,0143 ± 0,0127
2006 0,0157 ± 0,0106 0,0317 ± 0,0160
2007 0,0225 ± 0,0129 0,0174 ± 0,0082  

 

Após a análise dos padrões gerais do comportamento médio da temperatura e da salinidade 

e das suas variações sazonais durante o período entre os anos de 2003 a 2007, será 

avaliada a distribuição média da temperatura (Tabela 25) e da salinidade (Tabela 26) em 

cada um dos períodos amostrados. 

 
Tabela 25 - Temperatura média (em º C) e o desvio padrão para as profundidades amostradas 
no verão e inverno. 

 

Ano Profundidade Verão Inverno
2003 Superfície 28,30 ± 0,38 25,68 ± 0,24

Secchi 27,87 ± 0,25 25,78 ± 0,25
Fundo 26,77 ± 0,74 25,99 ± 0,08

2004 Superfície 27,28 ± 0,29 24,78 ± 0,14
Secchi 26,39 ± 0,39 24,67 ± 0,12
Fundo 25,87 ± 0,31 24,93 ± 0,26

2005 Superfície 25,46 ± 0,26
Secchi 25,74 ± 0,34
Fundo 25,75 ± 0,26

2006 Superfície 28,75 ± 0,29 25,14 ± 0,27
Secchi 28,37 ± 0,26 25,08 ± 0,08
Fundo 27,56 ± 0,64 25,17 ± 0,06

2007 Superfície 27,43 ± 0,16 26,10 ± 0,29
Secchi 25,77 ± 0,59 25,90 ± 0,06
Fundo 24,77 ± 0,42 25,92 ± 0,04
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Tabela 26 - Salinidade média e o desvio padrão para as profundidades amostradas no verão e 
no inverno. 

 

 

Ano Profundidade Verão Inverno
2003 Superfície 35,84 ± 0,16 35,63 ± 0,94

Secchi 36,10 ± 0,19 36,52 ± 0,63
Fundo 36,29 ± 0,22 37,11 ± 0,07

2004 Superfície 36,29 ± 0,17 36,25 ± 0,60
Secchi 36,60 ± 0,10 36,69 ± 0,18
Fundo 36,37 ± 0,07 36,97 ± 0,24

2005 Superfície 36,06 ± 0,35
Secchi 36,59 ± 0,26
Fundo 36,78 ± 0,27

2006 Superfície 37,38 ± 0,20 35,45 ± 0,51
Secchi 37,41 ± 0,19 36,26 ± 0,33
Fundo 37,39 ± 0,20 36,52 ± 0,17

2007 Superfície 36,72 ± 0,23 36,40 ± 0,22
Secchi 36,77 ± 0,19 36,85 ± 0,23
Fundo 36,75 ± 0,23 36,98 ± 0,15
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Em todos os anos de amostragem, as temperaturas médias no verão foram mais elevadas 

que no inverno. Esta diferença de temperatura é mais evidente nas profundidades de 

superfície e Secchi. No ano de 2006 foi observada a maior variação de temperatura média 

entre o verão e o inverno, atingindo em superfície uma diferença de 3,61º C. A menor 

variação de temperatura média foi observada no ano de 2007, onde a diferença em 

superfície foi de apenas 1,33º C. 

As temperaturas superficiais médias mais elevadas para o verão foram observadas nos 

anos de 2003 e 2006 (28,30º C e 28,75º C respectivamente). Estas temperaturas 

relativamente elevadas podem ser atribuídas às anomalias na temperatura de superfície do 

mar (TSM) observadas na costa da Bahia no período de amostragem, como mostra a Figura 

12. 
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(Fonte: INPE /CPTEC) 

 
Figura 12 – Anomalia da TSM (em °C) para o verão de 2003 (a) e de 2006 (b). 
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Em termos de salinidade (Tabela 26), tanto no verão quanto no inverno, a salinidade 

superficial média foi mais baixa que no fundo. Em todos os períodos observados, a 

salinidade superficial média durante o inverno sempre foi inferior à observada durante o 

verão. Ao longo da coluna d’água, e principalmente durante o verão, não foram observadas 

elevadas variações de salinidade.  

 

O ano de 2006 foi o que apresentou a maior variação de salinidade média entre o verão e 

inverno, atingindo um valor de 1,93 em superfície. A menor variação foi observada durante o 

ano de 2004, onde em superfície esta variação foi de apenas 0,04. 

 
Para avaliar as variações associadas à distribuição espacial da temperatura e da salinidade 

ao longo de todas as campanhas, são apresentados os gráficos com a distribuição destas 

propriedades ao longo de todo o período analisado e para os emissários da Cetrel (Figuras 

13 e 14) e Millennium (Figuras 15 e 16). Como forma de avaliar as variações destes 

parâmetros ao longo dos anos e entre o verão e inverno, serão utilizados dados de anomalia 

de precipitação disponíveis para o período da coleta.  

 

O ano de 2006 foi o que apresentou as maiores salinidades superficiais (Tabela 26 e 

Figuras 14 e 16) no verão. Esses elevados valores correspondem a períodos de coleta mais 

secos, com anomalia de precipitação negativa (Figura 17). Estes valores também podem ser 

em conseqüência de uma redução da vazão média do rio Jacuípe (Lima, 2007).  

 

Em contra-partida, as salinidades superficiais mais baixas foram observadas nos anos de 

2003 (tanto no verão quanto no inverno), 2005 (onde as coletas foram realizadas no outono 

e no inverno) e 2006 (no inverno), como mostra a Tabela 26. Com exceção do ano de 2003, 

estes períodos de baixa salinidade estão associados a uma anomalia positiva de 

precipitação, conforme mostra a Figura 18. De acordo com boletins do Climanálise, os 

meses de julho de 2005 e 2006 apresentaram esta anomalia positiva devido à maior entrada 

de frentes frias e ao efeito da brisa, respectivamente (CLIMANÁLISE, 2005 & 

CLIMANÁLISE, 2006). 
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Figura 13 - Temperatura (em °C) para cada estação de amostragem (emissário da Cetrel) para o 
verão (gráficos da esquerda) e inverno (gráficos da direita). As profundidades amostradas são 
Superfície, Secchi e Fundo. A amostragem de 2005.1 foi realizada no outono. 
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Figura 14 - Salinidade para cada estação de amostragem (emissário da Cetrel) para o verão 
(gráficos da esquerda) e inverno (gráficos da direita). As profundidades amostradas são 
Superfície, Secchi e Fundo. A amostragem de 2005.1 foi realizada no outono. 
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Figura 15 – Análogo a Figura 13, mas para o emissário da Millennium. 
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Figura 16 - Análogo a Figura 14, mas para o emissário da Millennium. 
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Figura 17 - Anomalia de precipitação (em mm) para o mês de coleta no verão de 2006. 

 

 
(Fonte: INPE /CPTEC) 

 
Figura 18 - Anomalia de precipitação (em mm) para os meses de coleta nos invernos de 2005 e 
2006. 
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Não foram observadas grandes variações espaciais de salinidade e temperatura entre as 

estações de amostragem num mesmo período (i.e. verão e inverno) para cada nível de 

profundidade (Figuras 13 a 16).  

 

As estações localizadas próximas às desembocaduras dos rios Joanes (estação O1) e 

Jacuípe (estações A4 e A6) não apresentaram salinidades abaixo da média no verão. No 

inverno, entretanto, quando pode ocorrer uma pequena diluição da água marinha nos 

quilômetros iniciais da embocadura dos rios presentes na área, os anos de 2005 e 2006 

apresentaram salinidades abaixo da média nas estações A4 e O1. Estas estações também 

apresentaram a maior diferença de salinidade entre a superfície e o fundo, causando uma 

maior estratificação ao longo da coluna d’água neste período.  

 

Para o inverno também foram observadas salinidades mais baixas nas estações D3 e E3 

(próximas ao emissário da Cetrel) em 2004 e nas estações L3 e L4 (próximas ao emissário 

da Millennium) no ano de 2005. 

 

Uma análise das massas de água presentes na região foi feita através de um diagrama TS 

(Figura 19). O diagrama TS indicou a presença de duas massas de água, a Água Tropical 

(AT) e a Água Costeira (AC). A AT, segundo Emilson (1961), é caracterizada por valores de 

temperaturas superiores a 20° C e salinidades superiores a 36 e a AC, segundo 

classificação de Miranda (1985), é a massa de água representada pela mistura da AT com 

águas que residem na plataforma continental e que são o resultado da maior ou menor 

mistura resultante do aporte continental da área em questão. 

 

A Figura 19a indica que durante o verão, e com exceção do ano de 2003, a região de estudo 

é caracterizada apenas pela presença de uma massa de água, a AT. Durante o inverno 

(Figura 19b), observa-se a presença de ambas as massas de água e uma predominância de 

AT em relação a AC. Durante os anos de 2003 e 2006, observa-se ainda uma maior 

ocorrência relativa de AC, provavelmente predominando próximo as camadas superficiais. 



 48

 

 

 
 
Figura 19 - Diagrama TS para as amostragens realizadas no verão (a) e inverno (b) nos anos de 
amostragem (2003-2007). A linha vertical na salinidade 36 indica a separação entre as massas 
de água AT e AC. 

 

4.4. ANÁLISE CLIMATOLÓGICA COM BASE EM UM MODELO OCEÂNICO 
DE CIRCULAÇÃO GLOBAL 

A Figura 20 mostra uma climatologia sazonal das correntes e da estrutura termohalina, para 

o verão e inverno, com base em dados do modelo de circulação POP. Comparando os 

dados do POP com os dados de correntes observados nas estações da Cetrel e Millennium 
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(Tabela 14 e Figura 20) observa-se uma correspondência na direção das correntes, com o 

inverno apresentando um fluxo menos intenso e predominante para NE e o verão, 

apresentando um fluxo mais intenso e predominantemente para SW.   

 

A análise do campo de temperatura média para as profundidades amostradas de superfície 

e de fundo mostra que há uma boa correlação entre dados coletados in situ com as saídas 

do POP (Tabela 22 e Figura 20). No inverno, a temperatura na superfície apresentou média 

de 25,97º C para os dados in situ e de 25,50 ºC para as saídas do POP. No verão, a 

temperatura superfície apresentou média de 27,96º C para os dados in situ e de 27,20º C 

para as saídas do POP.  

 

Em relação à salinidade (Tabela 21 e Figura 20), os resultados, principalmente para o 

inverno, foram mais discrepantes. A diferença entre os resultados observados e as saídas 

do modelo foi de aproximadamente 1,13 na superfície. A maior diferença observada na 

camada superficial está provavelmente relacionada ao fato de que o modelo não incorpora a 

vazão de rios pequenos, como os Rios Joanes e Jacuípe, os quais apresentam alguma 

contribuição na diminuição da salinidade. No verão, os resultados foram mais concordantes, 

sendo a diferença em superfície de 0,25. 
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Figura 20 - Temperatura (em °C), salinidade e vetores de correntes no período verão e inverno 
(série histórica de 1994-2003) para profundidades de 5 m. 

 
 

5. CONCLUSÕES  

A partir da análise dos resultados é possível afirmar que a principal forçante da circulação 

na área de estudo é o vento. As correlações entre vento e corrente evidenciam uma relação 

de causa e efeito, alcançando correlações de 80 % na componente integrada. Na banda 

sub-inercial, o emissário da Millennium apresentou maiores correlações (acima de 67 %) 

que o da Cetrel. De uma forma geral as correlações foram maiores no inverno. A banda 

supra-inercial não apresentou boas correlações com o vento, sendo a maior correlação de 

49 %.  
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No domínio temporal, verifica-se que as forçantes sub-inerciais foram mais importantes para 

explicação da variabilidade das correntes paralelas. A contribuição desta banda alcançou 

valores, na componente integrada, variando entre 76,0 % e 92,1 %, enquanto que as 

forçantes supra-inerciais foram mais importantes para a explicação das correntes 

perpendiculares à costa com contribuição variando, na componente integrada, entre 55,8 % 

e 83,3 %.  

 

A análise dos dados de corrente mostrou um claro padrão sazonal na circulação do local. 

Durante o verão (período seco) o fluxo paralelo à costa foi predominantemente para SW e 

no inverno (período chuvoso) foram observadas reversões periódicas na circulação com 

fluxo paralelo à costa para NE. Esta inversão seguiu a mudança na direção dos ventos no 

local.  

 

No verão foram observadas correntes mais intensas com a velocidade integrada, na 

componente paralela, apresentando intensidade média de 16,2 cm s-1 e 17,6 cm s-1 para os 

emissários da Cetrel e Millennium, respectivamente. No inverno, devido às reversões na 

circulação, a velocidade média das correntes foi menor. A velocidade integrada, na 

componente paralela, apresentou intensidades médias de 0,6 cm s-1 e 2,9 cm s-1 para os 

emissários da Cetrel e Millennium respectivamente.  

 

Os dados de corrente para um mesmo ponto também indicaram um cisalhamento vertical, 

sendo mais intenso no verão, quando a diferença de velocidade entre a superfície e o fundo 

alcançou 42 cm s-1 na componente paralela e 28 cm s-1 na componente perpendicular à 

costa. 

 

A área de estudo apresentou maior variabilidade espacial e ao longo da coluna d’água 

durante o inverno, provavelmente devido à reversão do fluxo de SW no verão para NE no 

inverno. As correntes dos emissários só apresentaram boas correlações no verão, 

alcançando até 95 % na componente integrada. Em relação às correntes nos diferentes 

níveis de profundidades, o verão também apresentou as maiores correlações, com valores 

atingindo até 97 % na componente integrada. Mais estudos são necessários para determinar 

a influência da topografia de fundo na variabilidade espacial. 

 

As marés na região de estudo apresentaram modulação semi-diurna (amplitude de M2 ≡ 69 

cm), e foram responsáveis por 99,51 % das oscilações do nível do mar observadas durante 

o verão e por 93,22 % das oscilações do nível do mar observadas durante o inverno.  
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Da mesma forma que as correntes apresentaram um comportamento sazonal, o campo 

termohalino também apresentou variações. Analisando a temperatura média para os anos 

amostrados, foi possível fazer uma clara distinção entre o verão e inverno em todos os 

níveis de profundidade, com uma diferença entre os períodos de 2 a 3 ºC. A salinidade 

média não apresentou grandes variações entre os períodos de verão e inverno, entretanto, o 

inverno foi a estação que apresentou a maior variabilidade. Essa diferença pode estar 

relacionada ao maior aporte pluvial e fluvial neste período. Com exceção dos anos de 2003 

e 2006, o verão apresentou uma maior estratificação que o inverno.  

 

As massas de água presentes variaram de acordo com o período do ano, sendo 

influenciadas pelas chuvas e pelo aporte fluvial. O período do verão foi caracterizado pela 

ocorrência da AT e no período do inverno e outono foi observada a presença de AT e AC, 

com a predominância da AT. 

 

Variações interanuais no campo termohalino da região estiveram associadas às 

variabilidades no Oceano Atlântico, como anomalias na TSM, e a alterações no regime 

pluvial e fluvial na região. Para um melhor entendimento da dinâmica local é necessário 

mais estudos para analisar a interferência de outros fenômenos interanuais, como o El Niño 

e a La Niña. 

 

Os resultados de ventos obtidos dentro do programa de monitoramento não apresentaram 

correspondência com resultados de reanálise do NCEP. Como existe uma duvida em 

relação à aquisição dos dados, se eles estão ou não padronizados para o norte verdadeiro, 

sugere-se uma analise mais detalhada de outras series temporais de vento disponíveis para 

a região para o mesmo período. 

Para as correntes observou-se uma correspondência tanto no inverno, com fluxo menos 

intenso e predominante para NE, quanto no verão, com fluxo mais intenso e 

predominantemente para SW.  

Para o campo de temperatura média para a profundidade de superfície, os dados 

observados apresentaram uma boa correspondência com as saídas do POP. Em relação à 

salinidade os resultados observados foram mais discrepantes das saídas do modelo, 

principalmente para o inverno. Esta discrepância está provavelmente relacionada ao fato de 

que o modelo não incorpora a vazão de rios pequenos, como os Rios Joanes e Jacuípe, os 

quais apresentam alguma contribuição na diminuição da salinidade principalmente no 

inverno. 
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