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RESUMO 

 

Estudos hidrográficos da área de plataforma são extremamente importantes por ser 
uma região de intensa atividade econômica. O objetivo deste trabalho é caracterizar 
hidrograficamente a plataforma rasa do Paraná para uma maior compreensão dos 
processos físicos que atuam na região. A área foi dividida em vinte secções 
transversais com dez pontos cada, onde foram realizadas perfilagens com o 
correntômetro eletromagnético S4 InterOcean. Dados de profundidade, temperatura 
e salinidade foram coletados e imagens de satélite (MODIS) e dados meteorológicos 
foram obtidos no Grupo de Física Marinha (CEM) para auxiliar na análise do 
trabalho. Os gráficos de salinidade mostraram a influência da pluma do Complexo 
Estuarino de Paranaguá até a isóbata de 20 m, níveis de estratificação vertical de 
até 2.6 ups e estratificação horizontal de 3.5 ups. A distribuição horizontal da 
temperatura da superfície do mar apresentou núcleos mais quentes que também 
podem ser vistos na imagem de satélite MODIS. Foi possível observar também nos 
dados in situ a intrusão de uma massa d´água mais fria e salina pela camada de 
fundo. Dados remotos mostraram a influência da corrente do Brasil e do ramo 
costeiro proveniente das Malvinas na costa do Paraná. Este apresenta um ciclo 
sazonal marcado e variações interanuais com causas ainda desconhecidas devido à 
quantidade de processos de diferentes escalas que atuam nesta região. Dados de 
temperatura da superfície do mar também apresentaram relação com o fenômeno 
ENSO. 
 
 
Palavras-chave: Hidrografia. Plataforma rasa. Paraná. Sensoriamento remoto.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

  A caracterização hidrográfica de áreas de plataforma fornece subsídios 

para uma melhor compreensão de fenômenos físicos e biológicos tais como 

circulação de massas de água, frentes oceânicas, dispersão de nutrientes e 

sedimentos, fenômeno de ressurgência, além de fornecer informações importantes 

para projetos relacionados a temas como poluição, clima e atividades pesqueiras. 

No entanto, o número de trabalhos que objetivam estudar as águas da porção 

interna da plataforma continental é reduzido em relação ás regiões offshore 

(ASSIREU, 1998). Estudos nestas áreas sofrem com dificuldades logísticas 

(inacessibilidade por grandes navios, dificuldade de manter instrumentos em áreas 

sob ação de ondas), e com a complexidade física destes sistemas de margem. 

Neste sentido o sensoriamento remoto orbital tem sido uma ferramenta 

extremamente útil para aprimorar o conhecimento oceanográfico, pois apresenta 

certas vantagens em relação à oceanografia convencional. A maior delas é a 

cobertura sinóptica bidimensional, além da alta resolução espacial e temporal e do 

relativo baixo custo (ROBINSON, 1985).  

 A Temperatura e a salinidade da superfície do mar (TSM e SSM) são vistas e 

estudadas como variáveis de estado importantes na troca de calor oceano-

atmosfera, e, conseqüentemente, na previsão das variações climáticas. A 

variabilidade da TSM, por exemplo, exerce influência sobre as ocorrências de 

tempestades e tormentas tropicais, a maior ou menor duração de estiagens, ou 

mesmo sobre as distribuições de flora e fauna marinha (SILVA; ARAUJO; 

PINHEIRO, 2007). As estratificações horizontais e verticais de temperatura e de 

salinidade das águas da plataforma continental são determinadas pelos processos 

de mistura (advecção e difusão turbulenta), governados pelas correntes, trocas de 

calor e de massa com a atmosfera, trocas de massa com o oceano profundo e com 

as regiões estuarinas (ROSSI-WONGTSCHOWSKI; MADUREIRA, 2006). 

 Para compreender melhor os processos que atuam na Plataforma Rasa 

Paranaense (PRP) é necessário entender a circulação geral do Oceano Atlântico 

sudoeste, que é caracterizada pelo fluxo da Corrente do Brasil (CB), de origem 

tropical, com sentido para sul, e pelo fluxo oposto da Corrente das Malvinas (CM), 
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de origem sub-antártica. A CB carrega águas quentes e oligotróficas em direção às 

altas latitudes, acompanhando a linha de quebra da plataforma continental até 

aproximadamente 36ºS. Nesta latitude, a CB encontra-se com a CM, criando uma 

região com fortes gradientes térmicos, conhecida como Convergência Subtropical. A 

posição da convergência varia sazonalmente, atingindo seu limite sul perto de 38ºS 

no verão e seu limite norte perto de 31ºS no inverno. Esta região se caracteriza por 

apresentar um grande contraste termohalino e uma intensa atividade de meso-

escala, com a presença de grandes vórtices e meandros (TEIXEIRA & MATA, 2003). 

Um dos principais processos oceanográficos que influenciam na dinâmica da 

plataforma nas regiões costeira e oceânica sul-sudeste do Brasil, é a penetração 

gradativa dessas águas de origem sub-antártica transportadas para norte por um 

ramo costeiro (RC) oriundo da CM.  

 Associado a este fenômeno, está o Rio da Prata (~35ºS), que despeja em 

média 22.000 m³ de água de origem continental no Atlântico sul, proveniente da 

bacia dos rios Paraná/Paraguai e Uruguai, a segunda em extensão na América do 

Sul (após a do rio Amazonas) e a quarta do mundo (PIOLA; MÖLLER; PALMA, 

2004). No inverno, a pluma do rio da Prata é conduzida, junto com o RC, para norte 

pelos ventos do quadrante sul causando impacto na dinâmica da plataforma 

adjacente, enquanto no verão, os ventos de nordeste revertem essa corrente 

mantendo a pluma ao redor da desembocadura (MÖLLER et al., 2008; SOARES & 

MÖLLER, 2001; ZAVIALOV et al., 2002). 

 Uma síntese das massas de água presentes na Plataforma Continental 

Sudeste (PCSE) foi apresentada por Brandini (1990), onde temos: Água Tropical 

(AT), definida por temperatura e salinidade superiores à 20ºC e 36 ups 

respectivamente. A AT flui para S/SO na camada superficial da CB (0-200 m) ao 

longo do talude continental apresentando baixas concentrações de nutrientes e 

oxigênio dissolvido. A Água Central do Atlântico Sul (ACAS) é subjacente à AT e 

também transportada para S/SO pela CB entre 200 e 500 m de profundidade 

próxima à quebra da plataforma continental. É definida por temperatura entre 10 e 

20◦C e salinidade entre 35 e 36 ups, sendo considerada uma massa de água rica em 

nutrientes inorgânicos, e concentrações de oxigênio. A Água Costeira (AC) 

apresenta temperaturas maiores que 15ºC e salinidades menores que 35 ups com 
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extensão sobre a plataforma, e é controlada principalmente pela vazão do Rio da 

Prata (LENTINI, 1997). Alguns autores consideram ainda uma quarta massa de 

água, a Água de Plataforma (AP), com características físico-químicas distintas, que 

resulta de processos de mistura entre AC, ACAS e AT (EMILSON, 1961; SILVA, 

1995).  No Paraná, Angelotti (2008) constatou que no verão há a presença de três 

massas de água distintas: a água tropical, a água de plataforma, e a água costeira, e 

durante o inverno há o predomínio da água costeira.  

A finalidade deste presente trabalho é garantir a caracterização hidrográfica 

da PRP e área oceânica adjacente, com o intuito de melhorar o conhecimento dos 

processos físicos necessários para o manejo das águas costeiras que são tão pouco 

detalhadas neste local. Para isso, informações da variabilidade espacial e temporal 

das condições oceanográficas predominantes ao longo da costa, são necessárias 

para a conclusão deste trabalho. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal deste estudo é descrever e analisar a estrutura 

hidrográfica da plataforma rasa do Paraná utilizando como base, dados coletados in 

situ e informações obtidas por satélite. 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Descrever a distribuição espacial da salinidade e temperatura 

utilizando dados in situ coletados no mês de outubro de 2008; 
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 Analisar, por meio de imagens de satélite, a variabilidade sazonal da 

temperatura da superfície do mar da PRP; 

 Analisar, por meio de imagens de satélite, a variabilidade da 

temperatura da superfície do mar na PRP entre os anos de 2000 a 

2009, utilizando médias mensais do mês de outubro referente a cada 

ano. 

 Associar as mudanças de temperaturas anuais com o fenômeno 

ENSO. 

 

3. ÁREA DE ESTUDO 

 

O litoral do Paraná está localizado na região sul do Brasil, apresentando uma 

área de aproximadamente 6.600 km2 e orientação retilínea da linha de costa sentido 

nordeste-sudoeste. É conhecido como o segundo menor litoral dos estados 

brasileiros, com comprimento em linha reta em torno de 98 km, sendo apenas maior 

que o do Estado do Piauí. O clima do litoral paranaense é classificado, segundo 

Maack (1981), como pluvial tropical de transição Af(t). A temperatura media anual é 

de 21oC e a precipitação anual média é de 1976mm. Segundo Veiga (2005), a 

plataforma continental rasa paranaense é definida como a região imediatamente 

posterior à zona de surf em direção ao mar até a profundidade em que as ondas 

freqüentemente interagem com o fundo. A PRP possui um suave declive e seus 

limites estaduais são, respectivamente com o estado de São Paulo ao norte, na foz 

do rio Varadouro (25o12’30’’ S; 48o01’15’’ W) e com o estado de Santa Catarina ao 

sul na foz do rio Saí-Guaçu (25o58’37’’ S; 48o35’26’’ W; BIGARELLA, 1978). A costa 

apresenta duas desembocaduras: o Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá 

(CEP) com área superficial líquida de 551.8 km² (NOERNBERG et al. 2006) e a Baía 

de Guaratuba com aproximadamente 50 km² de área superficial (NOERNBERG et 

al. 2001). Estas desembocaduras são de grande influência nas características 
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oceanográficas da área de estudo, devido a sua descarga de água fluvial que altera 

a estabilidade termohalina das águas.  

 

 

  Figura 1: mapa da área de estudo com os pontos de coleta. 

 

 

             

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 COLETA DOS DADOS IN SITU  

 

 A campanha para obtenção dos parâmetros físicos da Plataforma Interna 

paranaense ocorreu entre os dias 08 e 14 de outubro de 2008, realizada com o 

auxilio do Navio de Pesquisas Soloncy Moura do IBAMA/CEPSUL, no âmbito do 
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Projeto REMPLAC (Avaliação da potencialidade mineral da plataforma continental 

jurídica do Brasil) que tem como objetivo determinar o potencial mineral da 

plataforma continental. A área foi dividida em vinte seções transversais (transectos) 

ligando a isóbata de 10 até a isóbata de 30 metros, sendo os transectos espaçados 

em duas milhas, possuindo dez pontos cada um, também com um espaçamento de 

duas milhas, totalizando 128 pontos amostrais (figura 1). 

As coletas iniciaram-se dia 09 de outubro ás 06h00min em frente à Barra do 

Saí, extremo sul da costa paranaense e divisa com o estado de Santa Catarina, no 

ponto 364 do perfil A. O fim da etapa deste dia aconteceu no ponto 344 do perfil C 

totalizando 28 pontos. Durante a madrugada seguiu-se até o outro extremo da costa 

paranaense (divisa com o estado de São Paulo) por questões de logística. O 

segundo dia de coleta foi iniciado no ponto 01 do perfil T e finalizado no ponto 57 do 

perfil R, totalizando 29 pontos amostrados. Durante o terceiro dia ocorreram 

dificuldades para realizar as coletas devido à condição de ventos fortes, sendo 

possível apenas completar dois perfis, P e Q, e executar mais quatro pontos do perfil 

O, num total de 25 pontos amostrados. No quarto dia o perfil O foi retomado a partir 

do ponto 109 e a etapa foi finalizada no primeiro ponto do perfil L (ponto 161), 

totalizando 27 pontos amostrados. O quinto dia de trabalho iniciou dando 

continuidade ao perfil L no ponto 163, sendo finalizado no ponto 215 do perfil J, num 

total de 27 pontos amostrados. Os perfis dos transectos D, E,F,G,H e I não puderam 

ser completados, pois o navio estava disponível somente por cinco dias para a 

realização da campanha, não restando tempo suficiente para finalizar as coletas 

nestes transectos (Mapa 02).  

 

   

Para cada ponto coletado foi realizado perfilagem na coluna d’água com o 

correntômetro eletromagnético/std S4 InterOcean, para obtenção de dados de 

temperatura, salinidade e profundidade com acurácia de 0.05ºC, 0.002 ups e 0.1 m, 

respectivamente (INTEROCEAN, 1992), a uma taxa de amostragem de duas 

medidas por segundo. Os dados foram transferidos do equipamento S4 para o 

computador do Grupo de Física Marinha (GFM), ainda a bordo, através do software 

de comunicação do fabricante, que automaticamente calcula os valores de 
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profundidade, salinidade e densidade a partir dos dados diretamente obtidos de 

temperatura, pressão e condutividade elétrica. 

 

4.1.1 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

 A tabela de dados resultante foi importada para a planilha eletrônica Excel, 

para correção e organização dos dados. Devido ao menor ruído, os dados utilizados 

para análise foram os obtidos no percurso entre o fundo e a superfície. A filtragem 

foi realizada para a suavização dos dados utilizando o filtro Hanning (comprimento 

de janela 9), com os eventuais valores ruidosos corrigidos pela média dos valores 

vizinhos, através de uma rotina desenvolvida no software MATLAB 7.5. Também foi 

desenvolvida uma rotina para a padronização das profundidades de todos os perfis a 

cada 0.5 metros utilizando o mesmo software. 

 Após as devidas correções, foi iniciada a análise dos dados no programa 

SURFER 8.0 (Golden Software) para a confecção de mapas em três níveis de 

profundidades diferentes (superfície, meio e fundo) em relação às variáveis 

coletadas (temperatura, salinidade e densidade).  A estrutura hidrográfica de todos 

os transectos foi desenvolvida interpolando os valores entre os perfis e entre as 

profundidades. O método de interpolação utilizado foi o linear com geometria 

triangular. A interpolação linear cria valores médios entre duas medições, sem 

preferência ou peso em determinada direção. O intervalo de resolução escolhido 

para a interpolação foi de quinhentos metros no eixo y (latitude) e quinhentos metros 

no eixo x (longitude), sendo z a variável hidrográfica a ser analisada. 

Dados de precipitação do mês de outubro de 2008 disponibilizados pela 

estação meteorológica do GFM e imagem de satélite (MODIS) de TSM da média de 

8 dias (7 a 14 de outubro de 2008) foram utilizados para complementar a 

interpretação das características oceanográficas da região. 

 

 



14 

 

4.2 DADOS REMOTOS  

 

 Foram utilizadas 21 imagens do sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) instalado no satélite TERRA do Earth Observing System (EOS). 

As imagens utilizadas são dados de médias mensais de TSM em nível 3 de 

processamento, apresentam resolução espacial de 4 km e estão disponíveis 

gratuitamente através do site da NASA em http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ no 

formato HDF (Hierarchial Data Format). As imagens das médias mensais foram 

escolhidas pelo fato de serem mais representativas em relação às condições de 

TSM do que imagens diárias dos meses em questão. 

 Todo o processamento e obtenção dos dados de temperatura para a análise 

gráfica, foram feitos através do software SeaWiFS Data Analysis System (SeaDAS) 

também disponibilizado gratuitamente pela NASA. A seqüência de processamento 

consistiu-se das seguintes etapas: 

 
1. Delimitação da área analisada – extração da imagem através das 

coordenadas: 20ºS a 30ºS e 40ºO a 50ºO;  

2. Alteração para a projeção de Mercator; 

3. Máscara de delimitação terra/oceano em malha de 1 km x 1 km, para 

aumentar e focar o contraste no oceano, e linha de costa. 

4. Definição da área de estudo destacada com um retângulo azul; 

5. Inserção de grade geográfica com latidude e longitude (2x2), para uma 

melhor visualização comparativa das variabilidades termais entre as 

imagens; 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 DADOS IN SITU 

 

A distribuição horizontal da salinidade na camada superficial (figura 2A) 

mostra a dispersão horizontal da pluma da Baia de Paranaguá. A pluma se desloca 

superficialmente em direção à plataforma, passando pela desembocadura sul do 

CEP com o auxilio da corrente de maré vazante que é predominante nessa região 

do estuário. Com uma precipitação acumulada de 105 mm nos últimos 15 dias 

(figura 3), a pluma alcançou uma área de influência na extensão da isóbata de 20 

metros. A salinidade próxima à costa foi de 31.2 ups e aumentou gradativamente à 

medida que avançava sentido mar aberto até 33.7 ups. Observa-se que as 

isohalinas apresentam um padrão similar às isóbatas (figura 2B), seguindo mesma 

disposição NE/SO. Foram encontrados valores de 32.2 ups perto da costa e máxima 

de 34.2 ups. Na camada de fundo (figura 2C) é possível observar uma intrusão de 

água mais densa vinda do oceano, encontrando valores de 32.7 e 33.2 ups perto da 

costa e 34.7 ups nas áreas mais profundas. A maior variação vertical de salinidade 

encontra-se entre as isóbatas de 10 metros e 20 metros chegando a 2.6 ups de 

diferença entre a camada de fundo e a superfície (figura 2D).  
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Figura 2: distribuição espacial da salinidade em ups: superfície (A), meio (B), fundo (C) e 

estratificação da salinidade (D).         

 

 

 

Figura 3: precipitação total diária do mês de Outubro. 
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A temperatura da camada de superfície apresentou núcleos mais quentes 

após a isóbata de 20 metros, com temperatura de 21,4°C (figura 4A). Com o auxilio 

da imagem de satélite foi possível visualizar esses núcleos em maior escala, 

abrangendo áreas mais distantes da costa. A área de interpolação do gráfico de SST 

está coerente com os dados da imagem de satélite MODIS (figura 5) indicando 

valores semelhantes de temperatura nas duas fontes de dados. O gráfico da 

camada média (figura 4B) apresentou águas mais quentes perto da costa com 

valores de 20,6 a 20,8°C enquanto as águas mais afastadas apresentaram valores 

de 20 a 20,2°C. Na camada de fundo (figura 4C) é possível observar a intrusão de 

uma massa de água relativamente mais fria, indicando temperaturas de 19.6 a 20°C 

enquanto perto da costa são encontrados valores de 20,4 e 20,6°C. O diagrama TS 

com as três profundidades (figura 6) apresenta a mistura da água de plataforma com 

a água continental proveniente do CEP, formando a massa de água costeira da 

região. Observa-se, ao analisar a água de fundo (representada pela cor verde), o 

inicio da penetração da ACAS na estação de primavera, verificada pelos gráficos de 

temperatura e salinidade da camada de fundo, que se torna mais evidente com a 

chegada do verão. Em relação à estratificação vertical (figura 4D), a maior variação 

foi encontrada na região onde está situado os núcleos mais quentes, apresentando 

até 1,6°C de diferença da superfície com a camada de fundo. 
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Figura 4: distribuição espacial da temperatura da água in situ em °C: superfície (A), meio (B), fundo 

(C) e estratificação da temperatura (D). 

 

 

 

 

  Figura 5: Imagem do satélite MODIS da temperatura da superfície do mar (média de 8 dias ) 

com as estações de coletas in situ (cruz branca) 
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  Figura 6: diagramas TS para todos os dados de temperatura e salinidade  

  obtidos durante a campanha. 

 

 

5.2  ANÁLISE DAS IMAGENS  

 

5.2.1 ANÁLISE MENSAL DO ANO DE 2008 

 

 Nas imagens de TSM, a CB é representada por tons avermelhados por ser 

uma corrente quente, fluindo entre as isóbatas de 1000 e 3000 metros e o RC, por 

ser uma corrente procedente da CM, é representado por tons de azul e verde que 

ocorrem no quadrante sul. As médias mensais de temperatura da superfície do mar 

(TSM) do ano de 2008 da região da PCSE são descritas a baixo: 
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JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 

 

 

   Figura 7: Média mensal da temperatura da superfície do mar de janeiro, fevereiro e março de 2008. 

     

 

Em janeiro observa-se a CB ocupando praticamente toda a área oceânica, 

fluindo para sudoeste com temperaturas variando em torno de 26,5°C em 22°S e 25° 

C em 30°S. É possível visualizar o aparecimento de ressurgências relativamente 

fortes entre as cidades de Vitória - ES e Cabo de São Tomé - RJ (20°S e 22°S), e 

ressurgências mais fracas em Cabo Frio-RJ (23°S) e em Cabo de Santa Marta-SC 

(28°S). As ressurgências costeiras em Cabo Frio e no Cabo de Santa Marta são 

mais frequentes na primavera e mais intensas no verão (TANAKA, 1986), quando 

predominam os ventos de Nordeste que facilitam a penetração da ACAS na 

plataforma continental pelo transporte de Ekman (SILVA; DOURADO; CANDELLA, 

2006). Esses núcleos de água relativamente fria apresentam temperaturas mínimas 

de 22,5°C na região do Cabo de São Tomé, com até 4,0°C de diferença em relação 

à máxima encontrada na plataforma paranaense (PP) destacada em azul. 

Temperaturas médias ao redor de 27,5°C dominam a costa do Paraná e São Paulo. 

Em fevereiro a CB ainda ocupa toda a área oceânica com temperaturas 

médias um pouco mais elevadas na região central (26,5). As ressurgências em 

Vitória e Cabo frio ainda estão presentes, mas com menor intensidade. É possível 

observar o aparecimento de um ramo costeiro com menores temperaturas ao sul da 

imagem (tom esverdeado). PEREIRA et al. (2009) denomina essas águas mais frias 

de contra corrente costeira por se tratar de uma corrente costeira que flui no sentido 

contrário da CB. Estas águas são consideradas como uma mistura de águas 

continentais com águas subantárticas que ocorre sobre a plataforma externa do 
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estuário do Prata, sendo então, deslocadas para norte por efeito de ventos do 

quadrante sul. Neste mês o RC obteve temperaturas médias ao redor de 23,5° C 

chegando à latitude de 28°S, próximo ao Cabo de Santa Marta. As águas da PRP 

sofreram uma leve queda de 0,5°C na temperatura média mensal atingindo 

temperaturas médias menores que 27°C. 

No mês de março a CB se intensifica (tons com vermelho mais forte) 

atingindo temperaturas médias mais quentes que vão de 28°C nas menores latitudes 

até 25°C nas maiores latitudes. As águas da ressurgência costeira de Cabo frio e 

São Tomé se dissipam sentido sudoeste seguindo a conformidade da costa. Essa 

dissipação forma um ramo de água menos quente na plataforma (língua em tons de 

amarelo), com temperatura média em torno de 25°C, chegando a atingir o litoral sul 

de São Paulo. O RC avança pela costa catarinense encontrando a água quente de 

plataforma na ilha de Santa Catarina, com gradientes termais de 3°C de diferença. 

Nas águas paranaenses não foi observada diferença significativa na TSM em 

relação ao mês de Fevereiro. 

 

 

ABRIL, MAIO E JUNHO 

 

 

Figura 8: Média mensal da temperatura da superfície do mar de abril, maio e junho de 2008. 

 

 No mês de abril, com a entrada da estação de outono, é possível observar um 

afunilamento da CB (língua com tom avermelhado) e o inicio do processo de 

resfriamento das águas da PCSE (tons de amarelo e verde claro). Ao norte (20°S), a 

CB atinge o valor de 27,5°C e ao sul (30°S) o valor de 25,5°C. O RC ganha 

intensidade atingindo temperaturas médias de 22,5°C na costa do Rio grande do sul 
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(tons de verde escuro), e suas águas mais frias invadem a plataforma do Paraná e 

sul de São Paulo. Na PRP são encontrados valores de temperatura entre 23 e 

24,5°C, em média 2,5 graus a menos que nos meses de fevereiro e março. 

 Em maio a CB apresenta somente um filamento de água mais quente em 

dissipação, com temperatura média em torno de 25,5°C. O RC continua penetrando 

na costa com o avanço da CM, diminuindo a temperatura das águas das plataformas 

adjacentes. Valores mínimos (19,5°C) do ramo são encontrados na plataforma do 

Rio Grande do Sul (tons de azul claro), até atingir o seu máximo valor ao redor de 

São Sebastião-SP (23°C). Na região paranaense em destaque são observadas 

temperaturas médias por volta de 21,5°C. 

No mês de junho, nota-se o inicio da dissipação das águas da CB nas 

maiores latitudes em função do resfriamento das águas com a entrada do inverno. 

Ao norte a CB encontra temperatura média máxima de 25,5°C e temperatura média 

mínima ao sul de 23°C. É possível visualizar novos tons de azul escuro no RC 

indicando a queda de temperatura das águas, que chega a atingir o valor mínimo de 

18°C na costa sul. O avanço do ramo resfria as águas da PRP (20 a 21°C) 

diminuindo a temperatura média em até 1,5°C. 

 

JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 

 

 

Figura 9: Média mensal da temperatura da superfície do mar de julho, agosto e setembro de 2008. 

 

No mês de julho a CM atinge suas menores latitudes fazendo com que o RC 

penetre com maior intensidade na costa brasileira. Temperaturas médias de até 

16,5°C são observadas na costa do Rio Grande do Sul e sua influência é percebida 
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até a costa do Rio de Janeiro, apresentando valores médios de 21,5 a 22°C. No 

Paraná são encontrados valores médios de TSM entre 19,5 e 20°C. A CB encontra-

se em seu máximo recuo na estação de inverno, apresentando na imagem somente 

um filamento com valores médios de TSM de 22,5 a 24°C. 

Nas imagens referentes aos meses de agosto e setembro, ainda na estação 

de inverno, é observado o mesmo padrão do mês de julho. A CM continua em seu 

avanço máximo e o RC mantém suas temperaturas médias baixas na costa da 

PCSE. No mês de Agosto as águas da PRP apresentaram temperaturas um pouco 

mais elevadas entorno de 20 e 21°C. Já no mês de Setembro, a PRP apresentou as 

mesmas características termais do mês de Julho. A CB continua no seu estado de 

máximo recuo nos dois meses. 

 

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 

 

 

   Figura 10: Média mensal da temperatura da superfície do mar de outubro, novembro e dezembro 

de 2008. 

 

 No mês de outubro e início da primavera, a CM inicia o processo de recuo 

para maiores latitudes, conseqüentemente, o RC perde força e entra em estado de 

dissipação na PCSE. A TSM se eleva na região sul do país, atingindo temperaturas 

entorno de 19°C em RS e 20 a 21°C em SC, não apresentando mais os tons de azul 

escuro do mês anterior. No Paraná, também é observado um relativo aumento na 

TSM, com temperaturas médias entre 20,5 e 22,5°C 
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 Na imagem referente ao mês de novembro nota-se o deslocamento da CB 

novamente no sentido sudoeste, e tons alaranjados com valores em torno de 25°C já 

podem ser observados. Um filamento do RC ainda permanece aprisionado pela CB 

na costa do RS, apresentando valores de temperatura médios de 20 a 21°C. Nas 

águas da PRP encontram-se temperaturas médias entre 22,5 a 23,5°C (tons 

esverdeados), havendo um aquecimento em relação ao mês de outubro. 

 No mês de dezembro a CB se intensifica atingindo as maiores latitudes. A 

área oceânica e as plataformas de SC, PR e SP são dominadas por águas mais 

quentes (tons de amarelo e verde claro). Na PRP é possível observar temperaturas 

médias entre 24 e 25°C. Na costa do RJ e SP nota-se uma massa de água mais fria, 

presumindo-se que seja um aprisionamento da água remanescente de inverno na 

costa pela CB, apresentando temperaturas que vão de 21 a 22,5°C. Na costa sul da 

imagem as águas mais frias do ramo costeiro encontra-se em dissipação com valor 

médio de 21°C. 

A análise sucessiva das imagens mensais de TSM permitiu traçar a evolução 

sazonal da CB e do ramo da CM nas águas da plataforma do Paraná. Foi possível 

também visualizar os períodos de ressurgências existente na PCSE (ES, RJ e SC) 

sendo que nenhum fenômeno similar pôde ser constatado na costa do Paraná 

através do sensoriamento remoto. Além das variações de intensidade solar ao 

decorrer das estações do ano, as imagens apresentaram uma evidente influência do 

ramo costeiro na temperatura da água de superfície da PRP. À medida que o RC 

avança (período: verão-inverno), a temperatura diminui gradativamente. Na chegada 

do inverno (julho, agosto e setembro) o ramo se estabiliza, e à medida que avança 

para a estação verão, o ramo recua e as temperaturas se elevam. Estas oscilações 

provavelmente ocorrem pelo conjunto de vários processos de diferentes escalas, 

como: mudanças no posicionamento da confluência Brasil-Malvinas, descarga 

continental da bacia do Prata e regime de ventos. 

Segundo Garzoli & Giulivi (1994), as mudanças no posicionamento da frente 

Brasil-Malvinas são devidas ao ciclo sazonal dos ventos do Atlântico Sul e 

possivelmente à marcada variação interanual da latitude de separação entre a 

Corrente do Brasil e a costa. Em relação à vazão do Rio da Prata, não sofre 

mudanças sazonais significativas (PIOLA et al., 2005; BERBERY & VICENTE, 2002) 
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mas segundo Piola et al. (2005), a descarga do rio está altamente relacionada com 

os fenômenos ENSO. Durante anos de El Niño, o fluxo d’água aumenta 

significativamente em conseqüências das anomalias positivas de precipitação sobre 

a bacia do rio, enquanto, durante os anos de La Niña há diminuição da precipitação 

e seca fazendo com que o rio apresente baixa vazão. No entanto, em anos de El 

Niño, nem sempre acarretará em uma maior penetração da pluma para norte, pois 

esta segue o regime sazonal de ventos da região.  

No verão dominam os ventos de nordeste, que são bastante estáveis, 

soprando por longos períodos de tempo com intensidade moderada. Com a entrada 

do outono o padrão muda significativamente, passando a soprar os ventos de sul e 

sudoeste caracteristicamente fortes e variáveis predominando inclusive por todo o 

inverno.  Ao iniciar a primavera, recomeça a influência do sistema dos ventos de 

nordeste (LIMA Jr. et al., (in press)). A união de todos esses processos gera 

diferenças na penetração do ramo, levando a um maior ou menor avanço deste 

sobre a costa paranaense. 

A figura 11 apresenta a variação de temperatura mensal da superfície d’água 

na região da plataforma rasa paranaense. Durante o verão, observa-se uma queda 

de temperatura de 0,93°C, na transição entre verão e outono (março-abril), a queda 

é de 2,52°C e durante a passagem do outono, a temperatura cai 3,09°C. Na 

transição outono-inverno (junho-julho) houve uma diminuição de 0,93°C e ao 

decorrer dos meses nota-se um leve aquecimento da água em agosto de 0,42°C. 

Em seguida, uma queda de 0,49°C em setembro manteve a temperatura 

praticamente estável durante o inverno. Na transição inverno-primavera (setembro-

outubro) houve um acréscimo de 1,76°C e ao decorrer da primavera a água aqueceu 

2,74°C. Ao alcançar o verão de 2009 a temperatura subiu 0,91°C. 
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Figura 11: Temperatura média mensal na PRP entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009 (°C). 

 

 A máxima temperatura registrada foi no mês de janeiro (2008) com média de 

27,32°C e a mínima foi no mês de setembro com média de 19,77°C, atingindo uma 

variação de 7,55°C entre o verão e o inverno de 2008. As transições de outono para 

inverno e de primavera são mais suaves que as de verão para outono e de inverno 

para primavera, como se pode observar na figura 11. Neste caso, a maior variação 

entre meses se encontra na passagem de março para abril, ou seja, na transição 

entre verão-outono com queda de 2,52°C na temperatura. 

 

5.2.2 ANÁLISE INTERANUAL PARA O MÊS DE OUTUBRO: 2000 A 2008 

 

As imagens TSM da região da PCSE de Outubro para os anos 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 são analisadas a seguir: 
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Figura 12: Médias mensais da temperatura da superfície do mar dos meses de Outubro de 2000 a 

2009. 

 

No inicio da primavera, como já foi mencionado, a CM inicia o processo de 

recuo para as maiores latitudes e a temperatura das águas da PCSE aumenta 

gradativamente.  No ano de 2000 o ramo costeiro encontra-se em dissipação nas 

águas da plataforma catarinense e paranaense, com temperatura média mensal 

encontrada na área destacada em torno de 20°C a 21,5°C.  
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Em 2001 nota-se um considerável recuo do ramo costeiro e uma forte 

ressurgência proveniente de Cabo frio dissipando águas mais frias (em torno de 

20°C) para o Estado de São Paulo, mas não chegando a atingir o Paraná. A PP 

encontra-se dominada por águas relativamente mais quentes com valores que vão 

de 21,5 a 22,5°C. 

Em 2002 é possível observar as águas da CB presente nas maiores latitudes 

esquentando as águas da PCSE (tons de verde claro). A ressurgência de Cabo Frio 

também está presente, mas com menor intensidade neste ano e o ramo costeiro 

ocupa somente a costa do RS. Na PP são encontradas temperaturas médias de 

21,5 a 23,5°C. 

Em 2003, o ramo costeiro se apresenta na costa do estado de Santa Catarina 

e águas relativamente mais frias que no ano anterior caracterizam a PP com valores 

de 21,5 a 22,5°C. 

Em 2004 é possível observar um padrão similar ao ano de 2003. O ramo 

costeiro continua presente na plataforma catarinense e temperaturas na PP estão 

com valores entre 21 e 23°C. As ressurgências em Cabo Frio e Cabo de São Tomé 

encontram-se mais intensas neste ano. 

No inicio da primavera de 2005 o ramo costeiro está presente na plataforma 

paranaense tornando as águas mais frias e com valores entre 20 e 21°C na área em 

destaque. 

No ano de 2006 nota-se o ramo costeiro ao sul de Santa Catarina e indícios 

de ressurgências em Cabo Frio e São Tomé. Temperaturas mais quentes são 

observadas na costa do Estado de São Paulo (tons de verde claro).  Na PP são 

encontrados valores de temperatura médios entre de 22 e 22,5°C.  

Em 2007 observa-se o ramo costeiro recuado ao sul do país. No Paraná as 

temperaturas médias da água estão mais elevadas, mostrando valores em torno de 

22 a 23,5°C. Também é possível observar águas mais frias no estado do Rio de 

Janeiro devido ao fenômeno da ressurgência. 

Em 2008 o ramo costeiro encontra-se em dissipação na PP formando uma 

zona de mistura com águas costeiras mais quentes. Nessa região são encontrados 

valores de temperatura médios de 20,5 a 22,5°C. A CB encontra-se bastante 
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recuada em relação aos meses de outubro dos outros anos, mantendo-se por volta 

da latitude 24°S (tons de verde claro). 

 No ano de 2009 a CCC também se encontra nas proximidades da costa 

paranaense se misturando com as águas mais quentes. As temperaturas na PRP 

estão entre 20,5°C a 22°C. 

 

A análise das imagens do mês de outubro dos anos de 2000 a 2008 permitiu 

observar as diferenças interanuais das condições de temperatura da superficie do 

mar na PRP. Nota-se que em cada ano o ramo costeiro e a CB estão localizados em 

diferentes latitudes na PCSE influenciando diretamente na temperatura da região. 

Os anos de 2002 e 2007 apresentaram as temperaturas mais altas na PRP, 

com valores de 22,66°C e 22,62°C respectivamente. Os anos que apresentaram as 

temperaturas mais baixas foram 2000, com média de 20,69°C e 2005 com 20,50°C. 

Obteve-se uma diferença significativa de 2,16°C entre os anos de 2002 e 2005. Em 

relação ao ramo costeiro, este mostrou uma significativa variação interanual nos 

meses de outubro. Nos anos mais quentes a CCC encontrou-se recuada, enquanto 

nos anos mais frios a CCC esteve presente na plataforma paranaense.  

Uma relação das médias de TSM em relação ao fenômeno ENSO (El Nino 

Oscilação Sul) medido pelo Índice de Oscilação Sul (IOS)é apresentada na Figura 

13. O IOS é a diferença normalizada entre a pressão atmosférica medida no Tahiti 

(Polinésia Francesa) e em Darwin, na Austrália, apresentando valores negativos em 

anos de El Niño (aquecimento do pacifico) e positivos em anos de La Niña 

(resfriamento). Observa-se que no ano de 2000, final de 2005 e 2008 os meses de 

outubro se encontravam em período de La Niña (em azul) apresentando quedas de 

temperatura. O contrário ocorreu nas situações de El Niño (em vermelho) que elevou 

a temperatura em 2002, 2004, 2006 e 2007. Os valores médios de temperatura 

apresentaram relação com o índice de oscilação sul, ou seja, o fenômeno ENSO 

pode causar anomalias de temperatura na costa paranaense e conseqüentemente, 

influenciar o clima da região.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tahiti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polin%C3%A9sia_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Darwin_%28Austr%C3%A1lia%29
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Figura 13: Variação da TSM (°C) na PP e o IOS (Tahiti – Darwin). Dados do IOS foram retirados do 

site da NOAA - http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/.  

   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ramo costeiro proveniente da corrente das Malvinas apresenta um papel 

importante na queda de temperatura das águas da PRP, fazendo parte da dinâmica 

de inverno da plataforma continental da região sul-sudeste brasileira. Possui um 

marcado ciclo sazonal que pôde ser observado nas imagens do ano de 2008. Nos 

meses de verão as águas mais quentes da CB contribuem para o aquecimento das 

águas costeiras do Paraná. A temperatura da PRP apresenta uma variação 

interanual influenciada pelo fenômeno ENSO (Figura 13).  Alguns autores sugerem 

que a latitude de alcance do RC também está relacionada com El Niño, mas nada 

pode-se afirmar, pois, para melhor compreender essas variações interanuais, outros 

fatores (que não foram abordados neste trabalho) são indispensável para corroborar 

tal hipótese, como: regime de ventos do Atlântico sudoeste, descarga do Rio da 

Prata e da Lagoa dos Patos, mecanismo de mesoescala da Corrente do Brasil 

(meandros e vórtices) e posição da confluência Brasil-Malvinas.  

Não se sabe ao certo se há uma variação na temperatura da plataforma 

provocada pela pluma proveniente do CEP. Segundo Freitas (2007), a máxima 

distância da pluma encontrada sobre a plataforma chega a 35 km, mas o fato das 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/
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temperaturas do CEP e da plataforma serem próximas, supõe-se que não há uma 

influência relevante como acontece com a salinidade da pluma.  

O fato das variáveis hidrográficas da PRP serem influenciadas por vários 

processos, tanto de pequena (pluma do CEP) como de meso escala (frentes termais 

provenientes da CM e CB), dificulta a conclusão deste trabalho, sendo necessário 

um volume maior de dados para tentar explicar o comportamento destas. Enquanto 

empregam-se dados in situ para averiguar os processos de pequena escala, a 

utilização de dados remotos é de extrema importância para verificar os fenômenos 

de meso escala  que estão atuando na plataforma Paranaense. 
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