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RESUMO 
 

O sensoriamento remoto orbital tem sido utilizado como ferramenta vantajosa na 

melhoria do conhecimento sobre os aspectos hidrodinâmicos e oceanográficos na porção 

norte da plataforma continental do Estado do Rio Grande do Norte, região offshore da 

Bacia Potiguar. Aspectos como a cobertura geográfica e resoluções temporal e espacial, 

somados a uma metodologia consistente garantem uma substancial vantagem e economia 

em relação aos métodos tradicionais de coletas de dados in situ. 

Em apoio às coletas sistemáticas referentes à campanha de caracterização e 

monitoramento ambiental da Bacia Potiguar, realizada em maio de 2004, foram obtidas 

imagens do sensor Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) instalado 

a bordo do satélite AQUA da NASA.  

Foram gerados imagens de material particulado em suspensão e valores de radiâncias 

normalizadas para o calculo de concentrações do material particulado em suspensão 

(MPS), clorofila-a e temperatura da superfície do mar (TSM). Estes conjuntos de dados 

foram utilizados para comparações estatísticas entre medidas in situ e estimativas por 

satélite buscando validar algoritmos globais ou desenvolver uma abordagem regional 

empiricamente. 

As imagens AQUA-MODIS permitiram a comparação bidimensional simultânea da 

qualidade da água (material particulado em suspensão, da biomassa fitoplanctônica 

(clorofila-a) e variabilidade física (temperatura).  

Para as imagens de material particulado em suspensão, os modelos gerados 

apresentaram uma boa correlação em relação aos dados de campo, permitindo uma 

análise quantitativa e qualitativa dessas imagens. 

As imagens de clorofila-a apresentaram correlação consistente com os valores das 

concentrações in situ. Os algoritmos ajustados para essas imagens obtiveram um 

coeficiente de correlação razoavelmente bom em relação aos dados de campo, tendo em 

vista que o sensor possa estar tendo influência de toda a coluna d’água e não apenas da 

superfície. Esse fato levou a um ajuste entre os dados de clorofila-a da integração das 
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médias dos intervalos de coleta de toda a coluna água até o nível da primeira 

profundidade óptica, em relação aos dados gerados das imagens. 

Tal método resultou em valores mais altos de concentração de clorofila para maiores 

profundidades, devido ao fato de se estar integrando mais valores de clorofila na coluna 

d’água. Dessa maneira pode-se representar a biomassa disponível na coluna d’água. 

As imagens TSM e as medidas de TSM in situ mostraram uma diferença média vT∆  

(TSM insitu – TSM sat) em torno de -0,14 °C, considerada baixa, tornando os resultados muito 

bons. 

A integração de imagens de sedimentos em suspensão, de clorofila-a e de temperatura 

da superfície do mar possibilitaram o reconhecimento de algumas das principais formas 

de fundo da plataforma continental. As principais feições destacadas foram os canyons 

submersos dos rios Apodi e Açu, algumas das linhas de beachrocks e recifes, altos 

estruturais e a quebra da plataforma continental que ocorre a profundidades em torno de 

60 m. Os resultados confirmaram o alto potencial de uso das imagens AQUA-MODIS no 

monitoramento ambiental de áreas oceânicas devido à facilidade na detecção do campo 

bidimensional material em suspensão na superfície do mar, de temperatura e da 

concentração de clorofila-a. 
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ABSTRACT 
 

Orbital remote sensing has been used as a beneficial tool in improving the 

knowledge on oceanographic and hydrodynamic aspects in northern portion of the 

continental shelf of Rio Grande do Norte, offshore Potiguar Basin. Aspects such as 

geography, temporal and spatial resolution combined with a consistent methodology and 

provide a substantial economic advantage compared to traditional methods of in situ data 

collecting. 

Images of the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor 

onboard NASA's AQUA satellite were obtained to  support systematic data collections 

related to the campaign of environmental monitoring and characterization of Potiguar 

Basin, held in May 2004. 

Images of Total Suspension Matter (TSM) and values of radiance standard were 

generated for the calculation of concentrations of total suspension matter (TSM), 

chlorophyll-a and sea surface temperature (SST). These data sets were used for statistical 

comparisons between measures in situ and satellite estimates looking validate algorithms 

or develop a comprehensive regional approach empirically. 

AQUA-MODIS images allowed the simultaneous comparison of two-dimensional 

water quality (total suspension matter), phytoplankton biomass (chlorophyll-a) variability 

and physical (temperature). 

For images of total suspension matter, the generated models showed a good 

correlation with the field data, allowing quantitative and qualitative analysis. 

The images of chlorophyll-a showed a consistent correlation with the in situ values 

of concentration. The algorithms adjusted for these images obtained a correlation 

coefficient fairly well with the data field in order that the sensor can be having an effect 

throughout the water column and not just the surface. This has led to a fit between the 

data of chlorophyll-the integration of the average sampling interval of the entire water 

column up to the level of the first optical depth, with the data generated from the images.  

This method resulted in higher values of chlorophyll concentration to greater depths, due 
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to the fact that we are integrating more values of chlorophyll in the water column. Thus 

we can represent the biomass available in the water column. 

Images SST and SST measures in situ showed a mean difference T∆  (SST insitu - 

SST sat) around -0.14 ° C, considered low, making the results very good. 

The integration of total suspension matter, chlorophyll-a, the temperature of the sea 

surface (SST) and auxiliary data enabled the recognition of some of the main ways to 

fund the continental shelf. The main features highlighted were submerged canyons of 

rivers Apodi and Açu, some of the lines and beachrocks reefs, structural highs and the 

continental shelf break which occurs at depths around -60 m. The results confirmed the 

high potential for use of the AQUA-MODIS images to environmental monitoring of sea 

areas due to ease of detection of the field two-dimensional material in suspension on the 

sea surface, temperature and the concentration of chlorophyll-a. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Aspectos gerais 

 

Para uma melhor caracterização e monitoramento ambiental das condições 

oceanográficas em escalas regional e global, são necessárias medições freqüentes, 

bem distribuídas e com ampla cobertura espacial. Este tipo de amostragem é 

praticamente impossível de ser conduzida com métodos tradicionais de coleta in situ 

em grandes extensões (KAMPEL, 2003).  

Portanto, a utilização do sensoriamento remoto orbital tem se mostrado uma 

ferramenta vantajosa na melhoria do conhecimento sobre os aspectos 

hidrodinâmicos e oceanográficos por parte da comunidade científica, fornecendo 

uma visão sinóptica e permitindo que uma abordagem espacial global seja realizada 

com maior eficiência e eficácia. Pois apresenta vantagens como cobertura 

geográfica, resolução temporal e espacial, que somados a uma metodologia 

consistente garantem vantagem e economia. 

Na Bacia Potiguar, dados in situ foram utilizados para corroborar estimativas 

orbitais da temperatura da superfície do mar (TSM), da concentração de clorofila na 

camada superficial do mar (CSM) como clorofila-a e concentração de material 

particulado em suspensão (MPS), obtidas pelo sensor AQUA-MODIS. Foi também 

possível e ainda para identificar algumas possíveis feições oceanográficas 

resultantes das instabilidades hidrodinâmicas provocadas pelas interações entre a 

morfologia da plataforma continental interna e, provavelmente, com alguma das 

ramificações da Corrente Norte do Brasil (CNB) 

 e com a corrente de deriva litorânea na área de estudo.  

O sensor MODIS foi lançado em 04/05/2002 na plataforma AQUA do EOS-

NASA (Earth Observing System, National Aeronautics and Space Administration, 

Estados Unidos) e configurado com 36 bandas espectrais do visível-infravermelho 

para fornecer dados sobre a dinâmica da biosfera terrestre, com recobrimento global 

e contínuo a cada dois dias e resoluções espaciais variando de 250 a 1.000 m. O 
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satélite AQUA está em órbita polar, heliossincrônica, a uma altitude nominal de 705 

km, inclinação de 98,2º e uma faixa imageada de 2.330 km.  

Este trabalho apresenta os resultados obtidos na interpretação das imagens 

orbitais e as possíveis correlações com os dados físicos e biológicos das coletas in 

situ em Maio/2004. Os subsídios proporcionados pelo uso das imagens permitiram a 

espacialização dos aspectos hidrológicos e dinâmicos desta porção da Bacia 

Potiguar, em comparação bidimensional com a variabilidade biológica (pigmentos) 

e física (termal) na superfície do mar. À análise de dados TSM e CSM simultâneos 

são convenientes na caracterização de diversos processos físicos que colaboram 

para o desenvolvimento fitoplanctônico em associação às anomalias de 

temperaturas, delineando áreas de ressurgência, frentes, correntes, meandros e 

vórtices. (DENMAN & ABBOTT, 1994; KAMPEL, 2003; MANO et al., 2003; 

KAMPEL & SOUZA, 2005).  

 

1.2 Objetivos e estrutura da dissertação 

 

O objetivo geral desse trabalho é demonstrar a vantagem do uso do 

sensoriamento remoto orbital como ferramenta na melhoria do conhecimento sobre 

aspectos oceanográficos na porção norte da plataforma continental do Estado do Rio 

Grande do Norte, região offshore da Bacia Potiguar, tanto em seu aspecto temporal 

quanto espacial. E corroborá-las com observações em superfície, medidas in situ 

dos parâmetros oceanográficos (clorofila, temperatura e material particulado em 

suspensão) para calibração, processamento das imagens e validação dos algoritmos. 

Gerar de um fluxo de trabalho (workflow) e protocolos operacionais dos 

procedimentos com imagens meteo-oceanográficas para o monitoramento das 

ocorrências de distúrbios ambientais (florescimento de algas, anomalias de 

temperatura da água e sedimentos em suspensão) na área de interesse, e como 

subsídio aos estudos de modificações nos ecossistemas e das condições climáticas. 

Sendo que para isso, são utilizados dados diurnos para a região obtidos através do 

sensor MODIS. 
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A dissertação está estruturada da seguinte forma: 

• O Capítulo 1 apresenta uma introdução sucinta e as características gerais em 

que se encontra a plataforma continental setentrional do Rio Grande do 

Norte; 

• O Capítulo 2 apresenta os aspectos teóricos e metodológicos empregados 

neste trabalho, como as principais características do sensor MODIS e os 

algoritmos empregados; os métodos de coleta empregados em campo; o tipo 

de análise estatística empregada e o protocolo operacional empregado para a 

aquisição, processamento, calibração e validação dos dados; 

• No Capítulo 3 está a análise estatística dos resultados obtidos e as 

interpretações qualitativas das imagens de material particulado em suspensão 

(MPS) ao longo do período da campanha de levantamento; 

• No Capítulo 4 está a análise estatística dos resultados obtidos e as 

interpretações qualitativas das imagens de clorofila-a ao longo do período de 

levantamento; 

• O Capítulo 5 apresenta a análise estatística dos resultados obtidos e as 

interpretações qualitativas das imagens de temperatura da superfície do mar 

(TSM) para o mesmo período da campanha de levantamento; 

• No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos 

futuros. 

 

1.3 Área de estudo 

 

1.3.1 Características Gerais 

 

A área a ser estudada encontra-se na plataforma continental setentrional do 

Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se da zona costeira adjacente aos Municípios 

da denominada Costa Branca do RN, aproximadamente entre os paralelos 04,00ºS e 

05,50ºS e os meridianos 35,00ºO e 38,00ºO porção offshore da Bacia Potiguar, 

Nordeste do Brasil (Figura 1.1). 
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Figura 1.1. Mapa de localização da área de interesse, integrada a um trecho da carta náutica, “do 
Rio Parnaíba ao Recife”, porção setentrional do Estado do Rio Grande do Norte. Fonte: Diretoria 

de Hidrografia e Navegação (DHN), Marinha do Brasil. 
 

A Plataforma Continental Brasileira adjacente à Bacia Potiguar, margem 

setentrional do Estado do Rio Grande do Norte possui uma largura em torno de 40-

45 km com profundidades menores que 60 m e um gradiente médio em torno de 

1:1000. Esta é caracterizada como uma plataforma mista composta 

predominantemente por sedimentos siliciclásticos, biosiliciclásticos e carbonáticos 

(VITAL et al., 2008) 

A plataforma interna, limitada pela isóbata de 20 m marcada pelos recifes e 

arenitos de praia (beachrocks) submersos (VITAL et al., 2008). Os processos 

hidrodinâmicos e a dinâmica sedimentar são resultantes de forçantes como os 

ventos alísios de nordeste e sudeste, que por sua vez geram correntes de deriva 

litorânea de sentido L para O e controlam o transporte sedimentar (COSTA NETO, 

2001; SILVEIRA, 2002; TABOSA et al., 2001); as marés, que influenciam na 

formação de esporões (spits) perpendiculares à costa (SILVA et al., 2003); ondas de 

energia moderada a alta (ARAÚJO et al., 2004) e pela Corrente Norte do Brasil 

(CNB) na porção mais externa da plataforma com direção L para NO (SILVA, 

1991). 

Os rios nessa área são pequenos e não contribuem significativamente com o 

aporte de sedimentos. Além disso, os rios com maior potencial de descarga como o 
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Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró estão represados, impedindo que sedimentos 

cheguem ao litoral. Como resultado, não aportam plumas de sedimentos 

consideráveis permitindo o uso de imagens de satélite de média resolução (ex.: 

Landsat 5-TM & 7-ETM+) como ferramentas básicas para o estudar das formas de 

fundo e as tendências de distribuição de sedimentos sobre esta plataforma (VITAL 

et al., 2008). 

 

 
Figura 1.2. Fusão de imagens Landsat 7-ETM+ (2001–1999) com filtragem direcional da 

plataforma adjacente a Bacia Potiguar, porção setentrional do Estado do Rio Grande do Norte. As 
setas brancas mostram as principais formas de fundo marinho encontradas na região como vales 

incisos, dunas submersas e recifes mapeados por Vital et al., (2008). 
 

1.3.2 Clima 

 

Nesta região do litoral do Nordeste do Brasil o clima é o semi-árido quente 

(Clima Tropical Equatorial de Nimer 1972; Clima Muito Quente e Semi-Árido do 

Tipo BSW’h de KÖPPEN, VIANELLO & ALVES, 1991) onde predominam 

estações secas com 7 a 8 meses de duração (junho a janeiro) e uma estação chuvosa 

Dunas Submersas 

Vales Incisos 

Recifes 
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de fevereiro a maio (período úmido). Dados meteorológicos derivados da Estação 

Meteorológica de Macau-RN entre 1961-1990 podem ser visualizados na Figura 

1.3. E um período super úmido (precipitação superior a 100 mm) de março a 

meados de maio e outro período de estiagem mais rigoroso ocorre entre agosto e 

dezembro, quando a precipitação média não ultrapassa 10 mm em média. 

  

 
Figura 1.3. Chuva acumulada mensal para o ano de 2004 vs. chuva (normal climatológica 1961-
1990) para a região de Macau-RN. A partir de dados da Estação Meteorológica de Macau-RN 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
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Figura 1.4. Chuva acumulada entre os anos de 1914 a 2008, posto Macau - Salina. Com destaques 
para as setas vermelhas indicando os períodos em que a região estava sob influência do fenômeno 
climatológico denominado El Niño e para as setas azuis indicando os anos em que a região estava 

sob influência do fenômeno climatológico denominado La Niña. 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET/CPTEC). 

 

A Figura 1.3, sugere ainda que a baixa precipitação entre os meses de 

fevereiro e maio (período chuvoso) em relação à média acumulada do período entre 
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1961-1990 pode estar relacionada ao fenômeno de escala global denominado El 

Niño, que para o ano de 2004 foi considerado fraco/moderado (Figura 1.4). 

A precipitação pluviométrica anual é inferior a 750 mm, com exceção nos 

anos de 1924, 1974 e 1985, onde esses obtiveram precipitação superior a 1000 e 

1500 mm. No entanto, para o ano de 2004, período da campanha de monitoramento 

ambiental da Bacia Potiguar, a média da precipitação para este ano não foi superior 

a 500 mm, ou seja, abaixo da média (Figura 1.4). 

Nos meses mais frios a temperatura média do ar é de cerca de 24ºC entre os 

meses de junho e julho, sendo o mês de novembro o que marca melhor a estação 

quente, com temperaturas máximas ultrapassando 40ºC. A amplitude térmica diária 

normalmente está entre 8° e 10°C. A umidade relativa do ar pode sofrer uma 

variação anual de 20%, permanecendo com média em torno de 68%.  

 

 
Figura 1.5. Médias mensais e anual da nebulosidade e da insolação total para a região de Macau-
RN, durante o período de 1961 a 1990, a partir de dados da Estação Meteorológica de Macau-RN 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
 

A insolação neste litoral é dos mais elevados do Brasil, com médias anuais 

em torno de 2600 horas/ano e 7,22 horas/diárias, medidas na Estação Meteorológica 

de Macau-RN entre 1961-1990 (Figura 1.5).  

A evapotranspiração potencial média anual é maior do que a precipitação 

média anual. A porção setentrional do Rio Grande do Norte é caracterizada pela 

grande incidência de energia solar, com regime térmico uniforme marcado por 

temperaturas elevadas e pequenas variações no decorrer do ano. Esta situação é 
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consoante aos fatores geográficos da região, como baixa latitude, baixa altitude, 

proximidade do mar e relevo plano a suavemente ondulado. 

 

1.3.3 Regime de ventos 

 

ARAÚJO, et al., (2008), fez uma revisão dos principais sistemas atmosféricos 

atuantes no Nordeste do Brasil (NEB). Dentre eles encontram-se os sistemas 

frontais (KOUSKY, 1979), os vórtices ciclônicos de ar superior (KOUSKY & 

GAN, 1981), distúrbios de leste (ESPINOZA, 1996) e a zona de convergência 

intertropical (UVO, 1989): 

• Os Sistemas Frontais, importante sistema produtor de precipitação, 

atuam basicamente na região sul do NEB, nos meses de novembro a 

fevereiro e tem o seu máximo de precipitação em dezembro, (CHU, 

1983) atuando principalmente na parte sul da Bahia, decrescendo para o 

norte; 

• Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS) são sistemas que atuam 

nos meses de novembro a fevereiro, ocorrem de forma muito irregular 

em termo de seu posicionamento e produzem tanto chuvas intensas 

como estiagem. As chuvas ocorrem nas bandas de nebulosidade que 

residem na sua periferia, enquanto que no centro, o movimento 

subsidente inibe a formação de nuvens, podendo atuar durante meses. 

Seu aparecimento está relacionado com a circulação geral da atmosfera, 

com a Alta da Bolívia (AB), com a posição da Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS) e a penetração de Frentes Frias do sul; 

• Os Distúrbios de Leste são sistemas que atuam desde o norte do Rio 

Grande do Norte até a Bahia, no período de maio a agosto. Seu 

deslocamento é de leste para oeste até atingir o continente adentro. São 

comuns na maioria dos anos, só que sua intensidade depende da 

temperatura da superfície do mar (TSM), do cisalhamento do vento e 
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dos efeitos da orografia e da circulação de brisa marítima e terrestre, de 

forma que intensificam ou dissipam esse tipo de sistema; 

• A Zona de Convergência Intertropical é formada pela confluência dos 

ventos alísios de nordeste e os ventos alísios de sudeste, resultando em 

movimento ascendente do ar com alto teor de vapor d’água. Ao subir, o 

ar se resfria, dando origem às nuvens. É considerado o principal sistema 

produtor de chuva no norte do NEB, atuando de fevereiro a maio, 

principalmente no estado do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte e 

interior da Paraíba e Pernambuco.  

O litoral setentrional do Estado do Rio Grande Norte tem seu regime de ventos 

controlados principalmente pelas oscilações da ZCIT. Sua migração se dá de norte 

para sul no verão austral (hemisfério sul) e de sul para norte no verão boreal 

(hemisfério norte). Sendo assim, os ventos alísios de Sudeste são mais intensos 

quando a ZCIT encontra-se ao Norte (agosto a outubro), diminuindo 

progressivamente com sua migração em direção ao Equador, para alcançar os 

mínimos valores anuais durante os meses de março e abril, quando os ventos de SE 

são mais fracos (SANTOS, 2006). Com o seu movimento de retorno para o Norte, 

há uma intensificação dos ventos de SE iniciada no mês de maio, apresentando 

fortes efeitos no oceano, como variações no padrão da circulação oceânica, 

variações do nível do mar e o aumento da velocidade das correntes costeiras 

(MOLINARI & JOHNS, 1994). 

Este deslocamento da ZCIT demarca as duas estações pluviométricas 

predominantes no Rio Grande do Norte: (a) uma estação seca, que geralmente varia 

de julho a janeiro, quando a ZCIT se afasta da costa e provoca deficiência de chuvas 

e surgimento de ventos mais fortes; e (b) uma estação chuvosa de fevereiro a junho, 

com maior incidência nos meses de março a abril, associada ao deslocamento para 

sul da ZCIT e formação de ventos mais brandos.  

Chung (1982) e Hastenrath (1984) sugeriram que o aumento da TSM do 

Atlântico Sul e o enfraquecimento dos alísios de sudeste permitem o deslocamento 

mais para sul da ZCIT, causando chuvas mais intensas na NEB. Segundo Aceituno 
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(1989) durante episódios de El Niño há o deslocamento da ZCIT para o norte, por 

causa do enfraquecimento da Alta Subtropical do Atlântico Norte.  

Fenômenos de escala global como o El Niño, contribuem na intensificação dos 

ventos e diminuição da precipitação na estação chuvosa na região (fevereiro-maio) 

podendo alcançar até 80% do total médio do período chuvoso.  

No entanto, eventos com o La Niña possuem efeitos inversos, pois o 

resfriamento das águas na região equatorial do Oceano Pacífico promove maiores 

precipitações no Nordeste brasileiro e no litoral potiguar, tendo ainda, um pequeno 

acréscimo na incidência dos ventos de NE (MAIA, 1998 e MARTIN et al. 1998 

apud DINIZ, 2003). 

Silveira (2002), no período de 1998 a 2001 constatou uma predominância de 

ventos provenientes de Leste entre os meses de setembro e abril, e de Sudeste para 

os meses de maio a agosto. Foi identificado ainda que os ventos de Nordeste 

constituem a segunda direção preferencial de outubro a março. Sendo que, ventos 

de quadrantes Norte e Sul, raramente atuam na região, enquanto os ventos de Oeste, 

Sudoeste e Noroeste são pouco atuantes.  

Para a região, segundo a mesma autora, a velocidade média anual dos ventos é 

de 5,7 m/s. No entanto, constatou-se que no período entre os meses de abril e maio, 

há uma predominância de ventos mais fracos, em média de 4,4 m/s. Enquanto que 

nos meses de setembro a outubro, os ventos se intensificam com uma média 

máxima de 7,1 m/s.  

Levantamentos sistemáticos de praias, realizados entre outubro/2000 e 

setembro/2002 no trecho entre Macau e Diogo Lopes/RN, indicam uma média da 

velocidade dos ventos de 5 m/s em abril e 9 m/s entre agosto e outubro, chegando a 

atingir 18 m/s durante o mês de agosto (CHAVES, 2005). 
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DE 1.3.4 Regime de ondas dominante 

 

A energia das ondas na costa do Rio Grande do Norte é alta o suficiente para 

formar e manter praias extensivas, bem como para causar significante mobilização 

de sedimentos ao longo da costa (LIMA, 2006). 

Trabalhos realizados por Silveira (2002), Lima (2004), Mafra (2005), Chaves 

(2005), Araújo (2006) e Tabosa (2006), respectivamente nas localidades de 

Guamaré, Galinhos, região da foz do rio Açu, Macau, Tibau, São Bento do Norte e 

Caiçara do Norte em que obtiveram registros sistemáticos mensais de medições de 

ondas por estimativas visuais na zona de arrebentação, seguindo a metodologia 

aplicada por Muehe (1996), apontaram ondas predominantemente de Nordeste, com 

alturas variando, entre 14 e 77 cm com uma média de 30 cm, e um período variando 

em torno de 0,8 segundos a 3 minutos com uma média 6,4 segundos. 

Períodos de ondas com menores valores foram observados entre os meses de 

maio e agosto. Já os períodos de ondas com maiores valores foram descritos 

principalmente entre janeiro e abril (LIMA, 2004). O tipo de arrebentação 

característica para essa região é a mergulhante (CHAVES, 2005) 

No âmbito do Programa de Caracterização e Monitoramento Ambiental da 

Bacia Potiguar, realizado pela PETROBRAS em parceria com o Projeto 

PETRORISCO (REDE PETROMAR, financiado pela 

FINEP/CTPETRO/CNPq/PETROBRAS), os levantamentos dos parâmetros físico-

oceanográficos cinemáticos (marés, ondas, direção e intensidade das correntes) e 

termodinâmicos (temperatura, salinidade, sigma-t e massas d’água) foram 

realizados na plataforma continental adjacente a Bacia Potiguar. Baseado em 

levantados realizados em maio e novembro de 2003 utilizando fundeio de 

correntômetros Interocean modelo S4 e S4A (este com ondógrafo).  

Araújo et al., (2004)  calculou e avaliou o clima de ondas com base nas 

simulações realizadas com o Modelo STWAVE (STeadystate Spectral Wave Model) 

desenvolvido pelo U.S. Army Corps of Engineers (DAVIS, 1992; SMITH et al., 

2001).  
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Segundo o modelo, para o período entre maio e junho (período chuvoso) 

constatou-se a existência de ondas com altura média de 1,8 m e período médio de 

8,3 segundos. Enquanto que no período de estiagem marcado pelo mês de 

novembro as ondas medidas mostram uma altura média de 2,0 m. No geral o 

modelo mostrou uma amplitude média de 1,1 m e período médio de 7,5 segundos.  

Estas variações sazonais podem estar associadas à variabilidade de forçantes 

como as mudanças sazonais de posição da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT). Os ventos alísios mais fortes de SE e a ação mais intensa da Corrente Norte 

do Brasil (CNB) constatada para o período seco induzem correntes e ondas mais 

intensas na plataforma continental Potiguar. Enquanto que o abrandamento dos 

alísios de SE e da CNB no período chuvoso resulta na atenuação e dispersão das 

correntes e em ondas menores e menos freqüentes (ARAÚJO et al., 2004). 

A partir de fundeios com a bóia S4 Mantovanelli e Amaro (in prep.) 

encontraram valores médios de altura significativa de onda (HS) de 0,44 m e altura 

máxima de 0,99 m para o mês de agosto de 2006, enquanto para o mês de maio de 

2007 foram encontrados valores de HS médio de 0,52 m altura máxima de 0,85 m. 

 

1.3.5 Correntes 

 
A circulação na plataforma setentrional do Rio Grande do Norte é controlada 

por três fluxos regionais principais:  

• A Corrente Norte do Brasil (CNB) que flui aproximadamente na 

direção NO paralela à quebra da plataforma com velocidades da ordem 

de 30-40 cm/s, forçada pelos ventos alísios de Leste e Sudeste, e 

sobreposta por componentes de ondas e marés (KNOPPERS et al. 

1999);  

• A corrente de deriva litorânea que se desloca no sentido de Leste para 

Oeste acompanhando a orientação L-O da linha de praia e conduzida 

pela incidência das ondas vindas de Nordeste e Leste que alcançam a 

costa (GORINI et al., 1982);  
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• As correntes de maré quase perpendiculares à linha de costa, 

influenciando na dinâmica litorânea formando esporões perpendiculares 

a costa (SILVA et al., 2003).  

 

 
Figura 1.6. Mapa dos pontos de coleta (Bóia Siri, Estações E07 e E08) de parâmetros 

oceanográficos (correntometria) para maio de 2003 (Fonte: PETROBRAS) integrado a carta 
batimétrica da região adjacente a área entre Guamaré e Macau sobreposta a uma imagem Landsat 

7-ETM+ (2001) com filtragem direcional. 
 

De acordo com o relatório da equipe de oceanografia física no âmbito do 

Programa de Caracterização e Monitoramento Ambiental da Bacia Potiguar 

(BPOT02 - 05/2003). Os dados do fundeio de um correntômetro, nas proximidades 

da Bóia Siri e nas estações de coleta E07 e E08 num raio de 5 km da costa entre 

Guamaré e Macau (Figura 1.6), indicaram valores mínimos e máximos de 

intensidade de corrente no intervalo de 0,2 < v
r

 < 17,4 cm/s, com uma média de 6,3 

cm/s, com uma direção preferencial para Oeste, variando entre os quadrantes SO-

NE. 
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Vital et al. (2008), com dados de fundeio de corrente, nas proximidades de 

Guamaré (Minhoto) e Caiçara do Norte (São Bento do Norte) para os períodos de 

novembro de 2003 e março e junho de 2004 registraram velocidades máximas em 

torno de 40 cm/s com uma média de 20 cm/s com direção preferencial para NO, 

Para a estação Quadro de Bóias. Na estação Minhoto (novembro de 2003 e junho de 

2004), a velocidade máxima ficou próximo dos 20 cm/s enquanto que a mesma 

obteve uma média de aproximadamente 10 cm/s, com direção preferencial para NO. 

Para a estação São Bento do Norte (março de 2004), a velocidade máxima da 

corrente foi de aproximadamente 45 cm/s. No entanto para esta última estação 

vemos uma direção preferencial das correntes para SO (Figura 1.7). 

 

 
Figura 1.7. Mapa dos pontos de coleta de parâmetros oceanográficos (Diagrama de círculo dos 
vetores velocidade de corrente, coletados por Vital et al., 2008) para as estações oceanográficas 
Quadro de Bóias, Minhoto e São Bento do Norte, com os sensores S4 e S4A integrado a imagem 

Landsat 7-ETM+ (2001) com filtragem direcional. 
 

Para a região adjacente ao estuário do rio Apodi e a cidade de Areia Branca 

(Figura 1.8), Lima e Vital (2006), constataram correntes com intensidade máxima 

de 36,72 cm/s e mínima de 0,2 cm/s e uma média de 16,4 cm/s tendo uma variação 

 

  

 

Minhoto 2003/2004 

Quadro de Bóias São Bento do Norte 
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entre 20 < v
r

 < 30 cm/s durante a variação entre as marés de enchente e vazante e 

uma direção preferencial para O e NO. 

 

 

Figura 1.8. Mapa do ponto de coleta de parâmetros oceanográficos (velocidade de corrente, 
coletados por Lima e Vital, 2006) para uma estação oceanográfica com o sensor S4 integrado a 

fusão de imagens Landsat 7-ETM+ (2001 - 1999) com filtragem direcional. 
 

Góis, (2008) obteve modelos bidimensionais de correntes com base em 

simulações realizadas do Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental - SisBAHIA® 

(ROSMAN, 2006) para área a zona costeira entre Macau e Galinhos – RN. 

Neste estudo, foi aplicado um modelo 2DH para a avaliação do 

comportamento médio da velocidade de correntes nas preamares de sizígia de verão 

e inverno e nas baixamares de quadratura de verão e de inverno, para a primeira 

camada logo abaixo da superfície, devido essa não sofrer influência de ventos e 

contato com o fundo. 

Foi observado, que no verão a direção predominante é de L-O e no inverno 

SE-NO, com um campo de velocidade média, para toda a área abrangida, não 



Ferreira, A.T.S. Dissertação de Mestrado 2009.                                  Capítulo 1 - Introdução 

 

 

“Geoprocessamento de Dados Meteo-Oceanográficos (Cor do Oceano e Temperatura da Superfície do Mar) Aplicado ao 
Monitoramento Ambiental  na Costa Setentrional do  Rio Grande do Norte.” 

16 

ultrapassando os 30 cm/s sendo que para o inverno não ultrapassa os 80% dos 

valores de verão. Ainda, foram observados vórtices na zona frontal a Macau em 

situação de baixamar (verão e inverno) e frontal a Galinhos em preamar de sizígia e 

quadratura (verão e inverno) com profundidades de 30m na sizígia e 5 m na 

quadratura. 

 

1.3.6 Marés 

 
De acordo com a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil 

(VELLOZO, T.G. & ALVES, A.R, 2006), a região do litoral setentrional do Rio 

Grande do Norte, encontra-se dentro de um regime de mesomaré semidiurna, com 

nível de maré médio da ordem de 1,3 m, nível médio de maré alta de sizígia de 

aproximadamente 2,8 m e a amplitude de maré de quadratura em torno de 1,3 m..  

Para a área do Minhoto (Figura 1.7), amplitudes de maré alcançaram 

máximos de 3,3 m e 1,2 m durantes as marés de sizígia e quadratura 

respectivamente (VITAL et al., 2008). 

Lima e Vital. (2006), encontraram uma variação de maré, na passagem do 

ciclo de quadratura para o de sizígia, de aproximadamente 1 m para a estação 

oceanográfica mostrada na Figura 1.8 no item 1.3.5, anterior. 

Nas regiões próximas a costa, as marés interagem com a deriva litorânea, 

controlando e conformando a região estuarina, com variação entre a preamar e a 

baixamar, alcançando a máxima de 3,3 m e a mínima de 0,9 m (MIRANDA, 1983). 

Araújo et al., (2004) indicam mudanças no nível do mar na costa setentrional 

do RN com altura máxima de maré de 3,3 m e 2,5 m durante marés de sizígia e 

quadratura, respectivamente. 

Góis, (2008) observou amplitudes de maré em simulações no SisBAHIA® de 

até 2,5 m para a região costeira nos estuários e canais de marés adjacentes a Macau, 

Guamaré e Galinhos e de 2,38 m para além da quebra da plataforma continental na 

situação de preamar de sizígia de verão com vento dominante de NE. Em condição 

de preamar de sizígia de inverno com vento dominante de SE, constatou-se uma 
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elevação de maré de até 2,5 m apenas nos canais de marés adjacentes a região de 

Galinhos. Para as situações de baixa mar de quadratura de verão e de inverno, foi 

registrada uma elevação máxima de 0,70 m para as áreas mais oceânicas, enquanto 

que a região costeira ficou restrita a apenas 0,64 m de amplitude de maré. 

 

1.4  Geologia 

 

A região em estudo está inserida no contexto geológico da Província 

Borborema, NE do Brasil definida por Almeida et al., (1977), a qual está limitada a 

Oeste pelos sedimentos fanerozóicos da Bacia do Parnaíba, a N-NE pelas bacias 

costeiras, e a Sul pelos crátons brasilianos do São Francisco e São Luiz.  

 

 
Figura 1.9: Mapa geológico simplificado da bacia Potiguar. Fonte: CPRM. 

 
A Bacia Potiguar localiza-se na porção mais Oriental do Nordeste do Brasil, 

ocupa uma área de 48.00 km2 sendo 21.500 km2 de área emersa e 26.500 km2 

submersa e engloba os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, limitando-se a 
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Leste com a Bacia Pernambuco Paraíba, (Alto de Touros), a Noroeste com a Bacia 

do Ceará, (Alto de Fortaleza), a Sul com as rochas do embasamento cristalino e a 

Norte com o Oceano Atlântico até isóbata de -2000 m. É constituída por um pacote 

de rochas sedimentares cujas idades variam do cretáceo ao terciário (Figura 1.9). 

 

1.4.1 Contexto tectono estrutural da Bacia Potiguar 

 

O arcabouço estrutural da Bacia Potiguar é constituído basicamente de três 

feições morfo-estruturais (Figura, 1.10), grábens, altos internos e plataforma do 

embasamento, que comportam seqüências sedimentares Neocomianas a Terciárias. 

 

 
Figura 1.10: Mapa de localização do Arcabouço tectônico estrutural do embasamento da Bacia 

Potiguar. Modificado de Bertani et al (1990) e Cremonini et al. (1996). 
 

Na porção emersa da Bacia os grábens apresentam direção geral NE-SW, 

sendo margeados por duas plataformas rasas denominadas de Aracati (a oeste) e 

Touros (a leste). Na porção submersa a direção predominante das feições estruturais 

é NW-SE, por efeito de uma tectônica transtensional dextral em resposta ao 

processo de separação continental América do Sul-África. 
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O embasamento da Bacia Potiguar foi definido por Jardim de Sá, (1994), 

como sendo constituído por diversas faixas de rochas supracrustais e domínios 

gnaíssico-migmatiticos, com trend NE, interceptadas a Sul pela Zona de 

Cisalhamento Patos. 

 

1.4.2 Evolução tectono sedimentar 

 

Vários modelos tectônicos foram propostos para explicar a evolução da 

Bacia Potiguar, contudo, existem divergências na atuação dos campos de tensão 

bem como nos mecanismos que atuaram na sua formação, Cremonini et al (1996).  

Dentre os modelos mais aceitos atualmente, destacam-se os de Françolin e 

Szatmari, (1987) e Matos, (1987 e 1992). 

 

 
Figura 1.11: Modelo Evolutivo da separação dos continentes Sul-Americano e Africano. 

Modificado de Françolin e Szatmari, (1987). 
 

Para Françolin e Szatmari, (1987) a origem da Bacia Potiguar está inserida 

no contexto da evolução da Margem Equatorial Atlântica, iniciado ao final do 

Jurássico. Segundo estes autores, a rotação horária da Placa Sul Americana em 

relação à Africana propiciou o desenvolvimento de diversas bacias rifte, dentre elas 
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o rifte potiguar (Figura 1.11). Estes autores defendem que durante o Neocomiano a 

Província Borborema sofreu um regime de esforços com distensão N-S e 

compressão E-O, sendo esses esforços responsáveis pela reativação de grandes 

falhas regionais. 

Matos, (1987) e Chang et al. (1988) propuseram três importantes estágios 

tectônicos em resposta à dinâmica das placas tectônicas atuante durante o início da 

fragmentação do Gondwana, denominados de Sin-Rift I, Sin-Rift II e Sin-Rift III 

(Figura 1.12). 

 

 
Figura 1.12: Modelo tectônico sedimentar das bacias da região Nordeste do Brasil (adaptado de 

Matos, 1987). 

 

O estágio Sin-Rifte I (Neojurássico) refere-se ao início da deformação 

distensional, com a deposição de clásticos em uma ampla depressão denominada de 

Depressão Afro-Brasileira, seção esta sem registro na Bacia Potiguar.  

O estágio Sin-Rifte II (Neoberriasiano/Eobarremiano) caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de bacias rifte intracontinentais controladas por falhas de rejeito 
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normal, definindo meio-grábens assimétricos tendo sido, neste período, gerado todo 

o sistema de riftes cretáceos do Nordeste brasileiro.  

No estágio Sin-Rifte III (Neobarremiano/Eoaptiano), o processo distensivo 

começou a concentrar a deformação ao longo da futura margem continental, 

causando grande mudança na cinemática rifte. Na Bacia Potiguar, este evento 

provocou um deslocamento do eixo de rifteamento para a porção submersa da bacia, 

ao mesmo tempo em que causou um levantamento e erosão (discordância do topo 

da seção neocomiana/eobarremiana) na porção emersa, que se comporta como uma 

ombreira do novo rifte. 

O final da fase rifte é marcado pela deposição da seqüência neo-aptiana, 

representada pelos sedimentos da Formação Alagamar, sobre uma discordância 

regional (com caráter angular em boa parte da bacia emersa), em resposta ao início 

da subsidência termal. 

 

1.4.3 Litoestratigrafia 

 

Pessoa Neto et al., (2007), fez uma revisão do arcabouço litoestratigráfico 

dos sedimentos da Bacia Potiguar proposto por Araripe e Feijó (1994) atualizado do 

trabalho de Sousa (1982), apresentando os principais grupos: Grupos Areia Branca, 

Apodi e Agulha, além das rochas vulcânicas, do Grupo Barreiras e da seqüência 

quaternária (Figura 1.13).   

O Grupo Areia Branca, caracterizado por um ambiente deposicional fluvial-

lacustre de idade Cretácea inferior a médio é constituído pelas seguintes formações 

(PESSOA NETO et al., 2007):  

• Fm. Pendência (SOUZA, 1982) caracterizada por arenito fino a grosso cinza 

esbranquiçados intercalados por folhelho e siltito.  Pessoa Neto et al. (2007) 

formalizou o Membro Lagoa do Queimado para designar os depósitos de 

leques aluviais e fandeltas associados a falhas de bordas. Esta unidade é 
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composta por conglomerados polimíticos, arenitos grossos e conglomeráticos 

imaturos e feldspáticos com líticos;  

• Fm. Pescada (FONSECA, 1992), caracterizada por arenito médio branco e 

fino cinzento, intercalados por folhelhos e siltitos cinzentos. Esta, teve 

incorporada em seu topo (PESSOA NETO et al., 2007) o Membro Cristóvão 

para designar os depósitos carbonáticos lacustres marcam o seu topo 

designando compostos por calcarenitos e coquinas a conchas de bivalves, 

intercalados com arenitos finos bioturbados com fragmentos de bivalves e 

folhelhos pretos laminados intercalados com margas e calcilutitos;  

• Fm. Alagamar (SOUZA, 1982), seção areno-carbonática, sotoposta em 

discordância com a Fm. Açu e sua base também discordante com a Fm. 

Pescada. Possui como base o Membro Canto do Amaro, incorporado por 

Pessoa Neto et al., (2007), caracterizado por depósitos fandeltáicos e fluviais 

entrelaçados, onde se encontra conglomerado polimítico e oligomítico e 

arenito médio a muito fino, capeados por siltito ou folhelho castanho-

avermelhado a cinza claro e escuro, sotopostos pelo Membro Upanema 

constituído por arenitos fino e grosso, cinzento e folhelho cinza-esverdeado, 

sotoposta pela seção pelítica denominada Camadas Ponta do Tubarão 

(calcarenito e calcilutito ostracoidais e folhelho escuro amarronzado) e 

Membro Galinhos  predominando folhelho cinza-escuro e calcilutito creme-

claro; 

O Grupo Apodi, caracterizado por um ambiente deposicional fluvial, 

plataformal, talude e bacia com idades do Cretáceo médio a superior é constituído 

pelas formações (PESSOA NETO et al., 2007):  

• Fm. Açu (KREIDLER & ANDERY, 1949), caracterizada por arenito médio 

a muito grosso esbranquiçado, intercalado por folhelho e argilito verde-claro 

e siltito castanho avermelhado; 

• Fm. Ponta do Mel (TIBANA & TERRA, 1981), que está interdigitada 

lateralmente em concordância com as Fm. Açu e em discordância com Fm. 
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Quebradas. É caracterizada por calcarenito oolítico creme, doloespatito 

castanho claro e calcilutito branco com camadas de folhelho verde-claro; 

• Fm. Quebradas (SOUZA, 1982; ARARIPE & FEIJÓ. 1994), composta por 

arenito cinza-claro, folhelho e siltito cinza-esverdeado é constituída por dois 

Membros: Redonda com arenito, folhelho e siltito intercalados e Porto do 

Mangue, redefinido por Pessoa Neto et al., (2007), para designar espessas 

camadas de folhelhos que afogam o sistema fluvial da Formação Açu. Sua 

composição litológica é dominada principalmente por margas, calcilutitos e 

folhelhos de talude e bacia, com turbiditos e olístolitos carbonáticos 

intercalados; 

• Fm. Jandaíra (SAMPAIO & SCHALLER, 1968), seção carbonática 

composta por calcarenito bioclástico a foraminíferos bantônicos e algas 

verdes, e calcilutito com marcas de raízes, dismicrito e gretas de contração; 

O Grupo Agulha, caracterizado por um ambiente deposicional de plataforma, 

talude, oceano profundo e continente possui idades variando do Cretáceo superior 

ao Terciário superior, é constituído pelas formações:  

• Fm. Ubarana (MAYER, 1974), caracterizada por uma espessa seção de 

folhelho e argilito cinzento intercaladas por camadas delgadas de arenito 

grosso a muito fino esbranquiçado, siltito cinza-acastanhado e calcarenito 

fino creme-claro; 

• Fm. Guamaré (SOUZA, 1982), composta por calcarenito bioclástico creme 

com intercalações de calcilutito; 

• Fm. Tibau (SILVA, 1966), caracterizada por arenito grosso hialino a 

conglomerático com intercalações de calcarenito e argila; 

Eventos magmáticos da Bacia Potiguar: 

• Fm. Formação Rio Ceará Mirim, definida nos mapeamentos dos recursos 

naturais do Brasil RADAM (1971) e descrita por Araripe e Feijó (1994) 

ocorre na forma de diques de diabásio toleíitico com forte orientação E-W no 

embasamento adjacente à borda sul da Bacia Potiguar relacionado à gênese 

do rifte, datado em 132,2 ± 1 Ma; 
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• Formação Serra do Cuó, aflorantes na borda sul da Bacia Potiguar, ocorre na 

forma de derrames de basalto com tendência alcalina, apresentando idades 

radiométricas variando entre 93,1 ± 0,8 Ma (SOUZA et al. 2004); 

• Formação Macau, são derrames de olivina-basalto afanítico com pico de 

idades entre 27 e 22 Ma com outro pulso mais novo no Mioceno com idade 

mínima de 14,7 ± 0,9 Ma (MIZUSAKI, 1987). 

Na Formação Barreiras, predominam sedimentos arenoargilosos de coloração 

avermelhada a esbranquiçada, com intercalações sílticas e conglomeráticas e 

cimentação predominantemente ferruginosa. Identificadas como fácies fluviais 

ligadas a leques aluviais, e planícies flúvio-lagunares. A idade de deposição desses 

sedimentos é atribuída ao Plioceno/Pleistoceno (5,3-0,01 Ma), (ALHEIROS & 

LIMA FILHO 1991). No Rio Grande do Norte, esta formação encontra-se na parte 

emersa em praticamente toda a sua faixa litorânea, e na região em questão, 

encontra-se preferencialmente sotoposta a Fm. Tibau. 

A Formação Potengi (CAMPOS e SILVA, 1983) é caracterizada como um 

pacote de sedimentos tipicamente quartzosos com grãos de limonita e pouca argila, 

de coloração avermelhada sobrepostos acima da Fm. Barreiras e aparentemente 

abaixo das dunas (VILAÇA et al., 1986). Alguns autores relacionam estes 

sedimentos ao Intemperismo Potengi (MABESONE et al., 1972). 

Além da Fm. Potengi a sedimentação quaternária ao longo do litoral Norte do 

estado do Rio Grande do Norte é representada pelos depósitos de arenitos de praia 

(beachrock), pontais ou esporões arenosos (spits), ilhas barreiras, flúvio-estuarino, 

planícies de inundação e de maré, praias e dunas (fixas e móveis), os quais estão 

inseridas na unidade geomorfológica Planície Costeira que é formada pela interação 

de fatores climáticos, litológicos, tectônicos, oceanográficos e variações do nível do 

mar durante as épocas pré-holocênica e holocênica, como produto da erosão e 

acreção contínua ao longo do tempo (COSTA NETO, 2009). 
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Figura 1.13: Coluna estratigráfica da Bacia potiguar. (PESSOA NETO et al., 2007). 
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1.5  Morfologia do fundo marinho 

 

Vital et al., (2005; 2008),  através da integração de imagens de 

sensoriamento remoto orbital, batimetria, dados oceanográficos, coleta de 

sedimentos e mergulho in situ, identificou seis grupos principais de formas de fundo 

de grande escala: 1) Dunas longitudinais muito grandes, 2) Dunas transversais 

muito grandes; 3) Dunas pequenas; 4) Corpos arenosos marinho raso isolados; 5) 

cadeias de Beachrocks submersos e 6) Sistemas de vales incisos (Figura 1.14). 

 

 
Figura 1.14: Fusão de imagens Landsat-7 ETM+ (2001 – 1999) com filtragem direcional 

mostrando os principais grupos de formas de fundo identificadas nesta área. Legenda: 1 – Dunas 
longitudinais muito grandes; 2 - Dunas transversais muito grandes; 3 - Dunas pequenas; 4 - Corpo 
arenoso isolado marinho raso; 5 - Recifes/beachrocks e 6 – Sistema de vales incisos. Com baseado 

no mapeamento de Vital et al., (2008). 
 

1) Dunas longitudinais muito grandes – São encontrados entre 1,5 e 12 

quilômetros a partir da linha de costa, entre os vales inciso dos rios Açu e o Apodi, 

e uma na parte central da adjacente aos municípios de Guamaré e Galinhos (VITAL 

et al., 2005). Em geral, são simétricas apresentando em média de 2 a 3.5 m de altura 
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e alcançando uma altura máxima de 6 m compostas principalmente de areias 

siliciclásticos com porcentagens de carbonatos menores que 30%, sendo que suas 

faces voltadas para a costa mostram um mergulho variando em aproximadamente 

0,80° e mais a leste 1,20°, enquanto que as faces voltadas para o mar apresentam em 

média um mergulho de 0,47° e de 1,03° na porção leste (VITAL et al., 2008). 

2) Dunas transversais muito grandes – Apresentando uma orientação NE-

SO, com extensão de aproximadamente 5 a 10 km, 300 a 400 m de largura e altura 

média de 3 m são compostas dominantemente por areia média biosiliciclástica 

contendo de 50-70% de carbonato e podem ser observadas entre as profundidades 

10 e 20 m (VITAL et al., 2005; 2008). Estes campos de dunas correspondem à zona 

de dunas subaquosas de Testa e Bosence (1999);  

3) Dunas pequenas - Vital et al., (2008) observou estas formas de fundo 

estão localizadas entre o vale inciso do rio Açu a oeste e a leste pelo campo de 

dunas longitudinais muito grande (forma de fundo tipo 1, descrita acima). À 

primeira vista, a imagem de satélite (Figura 1.14) parecem ser inexpressivas, no 

entanto perfis de sonar de varredura lateral, mostram a presença de pequenas dunas 

com cerca de 2-3 m de largura e até 0,5 m de altura. Estas formas são compostas de 

areias biosiliciclásticas com 50-70% de carbonato e areia silicibioclástica contendo 

de 30-50% de carbonato. 

4) Corpo arenoso marinho raso isolado – Esta grande forma de fundo 

descrita por Vital et al., (2008), na porção mais a leste na imagem da Figura 1.14, 

possui 600 m de largura e uma geometria alongada contornando a borda do Alto de 

Touros por mais de 50km, ficando exposta durante a maré baixa, e sendo chamada 

de "Coroa das Lavadeiras" pelos pescadores locais. Sua direção preferencial é NE-

SO, em sua porção oeste, e O-SE a L-NE em sua porção leste. Sua assimetria se dá 

pelo fato de possuir uma inclinação mais íngreme voltada para o mar, com uma 

altura de cerca de 15 m, onde predominam o cascalho bioclástico enquanto que sua 

face voltada para a costa possui uma altura em torno de 5 m composta 

essencialmente por areia média biosiliciclástica. 
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5) Recifes e Beachrocks submersos - Vital et al., (2005; 2008) mapeou uma 

linha continua offshore de recifes bordejando as dunas transversais, paralelamente à 

costa com orientação oeste-leste ao longo da isóbata de 20 m e altura média de 

apenas 2,5-5 m, e largura em torno de 500-1000 m, delimitando a plataforma 

interna a média e separando-as de área mais profundas sem penetração dos sensores 

remotos. Santos et al., (2007) definiu-os como recifes em banco (bank reefs), com 

quase ausência de corais, sendo freqüentemente revestidos por incrustação de algas 

coralináceas com grande concentração de rodólitos e ocorrências de grande 

quantidade de esponjas, além de equinodermas, moluscos bivalves, gastrópodes e 

poliquetas e algas clorofíceas. Amostras colhidas in situ mostram que esses recifes 

são compostos por arenito laminado cimentados por carbonato, similar ao recife de 

arenito normalmente expostos ao longo da costa (BEZERRA et al., 2003; 

STATTEGGER et al., 2006, CALDAS et al., 2006). Vital et al., (2008), afirma que 

essas estruturas são indícios de um período de estabilização de uma antiga linha de 

costa (beachrocks) durante a subida do nível do mar no Holoceno. 

6) Sistemas de Vales Incisos – Vital et al., (2008) identificou esses antigos vales 

fluviais dos rios Açu e Apodi, como incisão desses rios durante o último período 

glacial e rebaixamento do nível do mar. O vale inciso em frente a foz do rio Açu, é 

marcado por uma margem leste relativamente íngreme e pronunciada, enquanto sua 

margem oeste possui um declive suave e profundidade de aproximadamente de 18 

m (VITAL et al., 2005; 2008). 

 

1.6  Caracterização sedimentológica 

 

Vital et al. (2008) mapeou 12 litofácies sedimentológicas distintas ao longo 

da plataforma interna setentrional do Rio Grande do Norte), no trecho 

compreendido entre as longitudes -36,83 e -35,95 e entre a costa e a quebra da 

plataforma continental adjacente a Bacia Potiguar (Figura 1.15).  
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Fácies de areia siliciclástica ocorrem ao longo da costa, até a isóbata de 10 

m, em áreas de fundo submarino onde as formas de fundo são bem desenvolvidas, 

representadas pelas dunas longitudinais.  

Fácies lama terrígena estão limitadas a áreas próximas a desembocadura 

dos rios (Açu) e / ou braços de mar existentes na região (Galinhos, Diogo Lopes), 

sendo mais proeminente na porção a este do Sistema fluvial Açu, cujos sedimentos 

em suspensão são levados pela deriva litorânea ao atingirem o mar.  

Fácies marga arenosa, lama calcárea e marga calcárea, ocorrem 

preenchendo o cânion deixado pelo antigo rio Açu, aumentando o conteúdo de 

carbonato à medida que se distancia da costa. A margem leste do canal é 

relativamente íngreme e pronunciada, tendendo a concentrar lama calcaria, 

enquanto a margem oeste consiste apenas de um declive suave onde há uma maior 

concentração de marga calcaria.  

Fácie areia biosiliciclástica ocorre de forma aproximadamente elíptica, na 

região offshore entre o a foz do rio Açu e a Ponta do Tubarão em fundo plano. Esta 

fácies ocorre ainda na forma de uma faixa contínua mais offshore, acompanhando a 

isóbata de 10 metros, após as areias siliciclásticas.  

Fácie areia silicibioclástica ocorre preferencialmente offshore, circundando 

a fácies areia biolitoclastica, na porção Leste do vale inciso do rio Açu. 

As areias bioclásticas ocorrem preferencialmente como uma faixa contínua 

após a areia biosiliciclástica, diferenciando-se da mesma apenas pela maior 

profundidade; ocorrem ainda na porção Oeste do vale inciso do rio Açu.  

Cascalho bioclástico ocorre preferencialmente a profundidades 

compreendidas entre 20 m e 100 m.  

Cascalho siliciclástico e em menor proporção o cascalho bioclástico, ocorre 

na forma de bolsões em áreas mais rasas, onde o fundo submarino é plano ou as 

dunas são pequenas. Neste último caso poderiam estar associados a depósitos 

residuais formados por correntes de marés de alta velocidade. Os cascalhos do 

fundo provavelmente são relíquias de uma superfície erosional mais antiga que foi 

formada durante nível de mar baixo no pleistoceno. 
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Os sedimentos finos de talude encontram-se além dos 100 m de 

profundidade, no domínio do talude continental. 

Caldas et al., (2006) encontrou duas linhas de beachrocks de idade 

Holocênica ao longo da atual costa e outra de idade Pleistocênica mais para o 

interior do continente, esta última correspondendo a um anterior aumento do nível 

do mar. Na plataforma, duas linhas contínuas de recifes submersos ocorrem em 

torno de lâmina d'água de 10 m e 20 m. Estas estruturas são semelhantes às linhas 

de beachrocks encontrados ao longo da costa moderna, mas não há dados para 

estimar a sua idade. 

 

 
Figura 1.15: Carta sedimentológica para a plataforma em estudo (VITAL et al., 2008) sobreposta a 

imagem Landsat 7-ETM+ (2001) com filtragem direcional. 
 
 

Cinco sismofácies foram identificadas por Pessoa Neto, (2003) a partir de 

interpretação de perfis de poço e análise da estratigrafia de seqüência (Figura 1.16):  
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• Sf1 - Sismofácies caracterizada por reflexões onduladas, subparalelas, 

descontínuas, litologicamente correspondente a sedimentos siliciclásticos 

grosseiros de origem flúvio-deltaica; 

• Sf2 - Sismofácies caracterizada por reflexões plano-paralelas, contínuas, 

correspondente às intercalações de carbonatos e siliciclásticos dominantes na 

plataforma externa; 

• Sf3 - Sismofácies com padrão interno de reflexões semelhante à Sf2, mas 

correspondente a seções de carbonatos puros da porção basal dos poços 

estudados; 

• Sf4 - Sismofácies caracterizada por padrão caótico ou por feições 

monticulares empilhadas, correspondente ao contexto das bioconstruções e 

bancos carbonáticos; 

• Sf5 - Sismofácies com padrão oblíquo paralelo/subparalelo, correspondente 

aos pelitos do talude superior e preenchimento dos cânions. 

 

 
Figura 1.16: Perfil (A-B) simplificado da Bacia Potiguar submersa mostrando as sismofácies 

interpretadas com base em perfis de poços. Adaptado de Pessoa Neto, (2003). 
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2. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

2.1. Dados de sensoriamento remoto orbital – AQUA-MODIS 

 

O MODIS é um dos cinco instrumentos a bordo do satélite TERRA (EOS-AM) e 

um dos cinco instrumentos do satélite AQUA (EOS-PM). Este sensor foi projetado 

para satisfazer os requerimentos de três campos de estudos diferentes: atmosfera, 

oceano e terra, com bandas de resolução espectral e espacial selecionadas para o 

conhecimento de diferentes necessidades observacionais e para oferecer uma 

cobertura global quase diariamente (JUSTICE et al., 2002a).  

As 36 bandas espectrais do MODIS estão localizadas em função de um 

comprimento de onda, cuidadosamente escolhido para a observação de feições das 

propriedades das nuvens, dinâmica e as propriedades da vegetação na cobertura 

terrestre, e a temperatura da superfície dos oceanos no mundo (SALOMONSON E 

TOLL, 1990). Estas especificações têm como objetivo evitar as bandas de absorção 

atmosférica, além de outras feições durante a observação e monitoramento da 

superfície terrestre (SALOMONSON e BARKER, 1992; STRAHLER et al., 1999). 

Do conjunto de bandas disponíveis, 2 bandas possuem resolução espacial de 250 

m no nadir, 5 bandas apresentam resolução de 500 m e as demais 29 bandas 

possuem resolução espacial de 1 km. Das 36 bandas espectrais deste sensor as 

primeiras 19 bandas correspondem à região espectral entre 405 nm a 2155 nm, de 

forma que as bandas 1-7 estão direcionadas para as aplicações terrestres; as bandas 

8-16 para as observações oceânicas e as bandas 17-19 para as medições 

atmosféricas. As bandas 20-36, com exceção da banda 26 (1360-1390 nm), cobrem 

a porção termal do espectro (3660 nm a 14385 nm), e podem ser utilizadas por 

diferentes campos das ciências naturais (BARKER et al., 1992). As especificações 

técnicas deste sensor estão dispostas nas tabelas 2.1 e 2.2. 
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Tabela 2.1 - Especificações técnicas do sensor MODIS. Adaptada de Barker et al. (1992) 
 e Justice et al. (2002a). 

Órbita 
705 Km, síncrona com o Sol, polar; 10:30 a.m descendente; 1:30 p.m 
ascendente. 

Alcance Espectral 0,4-14,4 µm 

Faixa imageada ± 55° em relação ao nadir, 2330 km de largura de faixa imageada  

Resolução Espacial 250 m (2 bandas), 500 m (5 bandas), 1000 m (29 bandas) em nadir 
Precisão 

Radiométrica 
5% Absoluto, <3 mm; 1% Absoluto, >3 mm; 2% de reflectância 

Resolução 
Temporal 

Diária, a norte da latitude 30º e a cada dois dias, para latitudes inferiores 
a 30º 

Resolução 
Radiométrica 

12 bits 

Taxa de 
Transmissão de 

Dados 
6,2 Mbps (média), 10,8 Mbps (dia), 2,5 Mbps (noite) 

Potência 162,5 W (média para uma órbita), 168,5 W (pico) 

 
Tabela 2.2 - Bandas espectrais do sensor MODIS.  * Bandas 1 à 19 são em nm; Bandas 20 à 36 são 

em µm; **  Valores de radiância  espectral são em (W m-² µm-1sr-1). 
Fonte:http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php 

Uso principal Banda Intervalo 
espectral* 

Radiância 
espectral** 

1 620 - 670 21,8 
Limiares de superfície, nuvens e aerossóis 

2 841 - 876 24,7 

3 459 - 479 35,3 

4 545 - 565 29,0 

5 1230 - 1250 5,4 

6 1628 - 1652 7,3 

Propriedades de superfície, nuvens e 
aerossóis 

7 2105 - 2155 1,0 

8 405 - 420 44,9 

9 438 - 448 41,9 

10 483 - 493 32,1 

11 526 - 536 27,9 

12 546 - 556 21,0 

13 662 - 672 9,5 

14 673 - 683 8,7 

15 743 - 753 10,2 

 
Cor do oceano, fitoplâncton e bioquímica 

16 862 - 877 6,2 

17 890 - 920 10,0 

18 931 - 941 3,6 Vapor d'água na atmosfera 

19 915 - 965 15,0 

20 3.660 - 3,840 0,45 Temperatura de nuvens e da superfície 
21 3.929 - 3,989 2,38 
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22 3.929 - 3,989 0,67 

23 4.020 - 4.080 0,79 

24 4.433 - 4.498 0,17 
Temperatura da atmosfera 

25 4.482 - 4.549 0,59 

26 1.360 - 1.390 6,00 

27 6.535 - 6.895 1,16 NuvensCirrus/Vapor d'água 

28 7.175 - 7.475 2,18 

Propriedades de nuvens 29 8.400 - 8.700 9,58 

Ozônio 30 9.580 - 9.880 3,69 

31 10.780 - 11.280 9,55 
Temperatura de nuvens e da superfície 

32 11.770 - 12.270 8,94 

33 13.185 - 13.485 4,52 

34 13.485 - 13.785 3,76 

35 13.785 - 14.085 3,11 
Altitude do topo de nuvens 

36 14.085 - 14.385 2,08 

 

Kampel (2003) apresentou uma revisão sobre os algoritmos da CSM e TSM.  

Para fornecer informações sobre os campos de CSM foi necessária a utilização do 

algoritmo empírico Ocean Chlorophyll 3-bands - OC3M (O’REILLEY et al., 2000) 

e dois semi-analíticos de Garver, Siegel, Maritorena versão 01 - GSM01 

(MARITORENA et al., 2002) e Carder (CARDER et al., 2004) respectivamente 

para clorofila a. 

O algoritmo OC3M utiliza uma função polinomial de quarto grau a partir da 

razão máxima (Rmax) entre RRS(443)/RRS(550) e RRS(490)/RRS(550), seguindo a 

Equação 2.1: 

 

)1.403R-0.659R³-1.457R²2.735R-0.283( 3M
4

3M3M3M0.10 +=aC  

Onde 

)( max103 RLogR M =  

 

Para estimar a CSM com dados MODIS, Maritorena et al. (2002) 

apresentaram um procedimento para aperfeiçoar o modelo semi-analítico 

inicialmente proposto por Garver e Siegel (1997), para aplicações globais. A 

Equação 2.1 
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formulação completa do modelo utilizado pode ser expressa da seguinte forma, pela 

Equação 2.2: 
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onde LWN é a radiância normalizada da água t é o fator de transmissão oceano-

atmosfera; F0(λ) é a irradiância solar extraterrestre; nw é o índice de refração da 

água; g1=0,0949 sr-1 e g2=0,0794 sr-1; bbw(λ) é o retroespalhamento da água; aw(λ) 

é a absorção pela água; bbp(λ) é o retroespalhamento por partículas; Cloaph* é o 

coeficiente de absorção específico da clorofila a, S é o decaimento espectral 

constante para a absorção pelo material dissolvido e detritos (cdm); η é o expoente 

da lei de potência para o coeficiente de retroespalhamento particulado; λ0 é o 

comprimento de onda 443 nm. O algoritmo de Carder (2004) emprega uma 

abordagem mais complexa que o algoritmo GSM01.  

Em Carder (2004) os componentes referentes à absorção pelo pigmento são 

separados daqueles devido aos produtos de degradação (por exemplo, gelbstoff e 

detritos, ag* (λ)). O coeficiente de absorção específico da clorofila fitoplanctônica, 

aph* (λ), é ajustado com base na concentração de clorofila e na disponibilidade de 

luz e nutrientes. A distinção entre efeitos devidos aos principais constituintes é 

obtido por diferenças espectrais entre aph* (λ) e ag* (λ). Comparando-se a 

temperatura da superfície do mar com a temperatura de depleção do nitrato (NDT) 

(KAMYKOWSKI, 1987), a presença de células grandes ricas em clorofila e células 

pequenas pobres em clorofila é deduzida a partir dos dados orbitais (CARDER et al. 

2004). As células ricas em clorofila com baixos valores de aph* (λ), ou seja, com 

pigmentos empacotados, ocorrem geralmente em ambientes pobres em luz e 

repletos de nutrientes. Por outro lado, as células pobres em clorofila, mas com altos 

valores de aph* (λ), isto é, sem empacotamento, estão presentes em ambientes 

repletos de fótons, porém pobres em nutrientes.  

Equação 2.2 
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No desenvolvimento e na validação do algoritmo Carder, bases de dados in 

situ globais foram compartimentadas em duas regiões. Uma onde o empacotamento 

do pigmento seria pouco esperado e outra onde este empacotamento deveria ocorrer 

com maior freqüência ou intensidade. Ainda, foi desenvolvido um algoritmo médio 

global para ser usado em condições onde o empacotamento é desconhecido ou 

transicional. O algoritmo também alterna entre formulações empírica e semi-

analítica, com diferentes coeficientes para os diferentes níveis de empacotamento do 

pigmento. 

O cálculo de TSM foi obtido por meio do algoritmo padrão MODIS 11µm 

Non Linear Sea Surface Temperature, com os coeficientes derivados pela 

Universidade de Miami, e tendo como estimativa inicial o produto de interpolação 

ótima de Reynolds (OISST), expressa pela Equação 2.3: 

 

)1)(()( 3231
1
4323133121 −−+−++= θSecTTCTTTCTCCTSM bdia  

 

Para informações de material particulado em suspensão, foi utilizado o 

algoritmo empírico de Clark (CLARK, 1997). Este utiliza valores de radiância 

normalizada que deixam o corpo d’água e correlaciona estatisticamente com dados 

in situ coincidentes. 

No entanto, para o MPS, este é especialmente difícil de derivar com 

confiança para uma escala global, pois o fluxo radiante que deixa a água pode variar 

devido ao tamanho, forma e composição das partículas.  

 

2.2. Aquisição e processamento dos dados – Fluxo de trabalho (Workflow) 

 

As imagens do sensor AQUA-MODIS que assinalam a cor do oceano e as do 

infravermelho termal foram adquiridas no mesmo período de coleta de dados in situ 

e processadas de modo a fornecer informações sobre os campos de CSM e TSM, 

respectivamente. 

Equação 2.3 
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As imagens MODIS nível 0, ou seja, sem qualquer tipo de processamento, 

utilizadas neste trabalho foram adquiridas em formato *.HDF do grupo Ocean 

Biology Processing Group (OBPG), do Goddard Space Flight Center (GSFC), 

NASA (National Aeronautics and Space Administration – NASA/E.U.A) 

disponíveis na internet no sítio da Oceancolor Homepage, 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov. 

 

 
Figura 2.1.: Fluxograma de processamento de imagens MODIS em ambiente Linux-SeaDAS 

(Adaptado Oceancolor Homepage, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/). 

Calibração 
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O processamento digital foi realizado em ambiente Linux-SeaDAS (SeaWIFS 

Data Analysis System, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov). Os dados brutos foram 

calibrados radiometricamente para gerar valores de radiâncias normalizadas 

referentes à superfície marinha (cor do oceano e temperaturas de brilho). As 

imagens julgadas de interesse foram recortadas de acordo com a área de estudo. 

Cada imagem passou por algoritmos de correção atmosférica (GORDON e WANG, 

1994) antes do cálculo da CSM (KAMPEL, 2003). Em seguida, foram empregados 

algoritmos para o cálculo das concentrações de clorofila-a, TSM e MPS. O 

processamento das imagens é descrito com mais detalhe no fluxograma da Figura 

2.1. 

 

2.2.1. Calibração das imagens 

 

A calibração das imagens se dá através de comparações estatísticas entre as 

medidas in situ e estimadas por satélite (MODIS) para o mesmo período. Os pares 

de dados foram formados entre a variável in situ e o atributo ou valor geofísico 

atribuído para cada pixel (1 km2) centrado na posição geográfica da estação 

amostral na imagem MODIS equivalente.  

Os dados in situ foram comparados estatisticamente às estimativas obtidas por 

satélite, para cada algoritmo e para os valores de radiâncias normalizados, através 

de análises de regressão linear (KAMPEL, 2003, Equação 2.3), pelo método dos 

mínimos quadrados, Equação 2.4 e Equação 2.5: 
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Equação 2.3 

Equação 2.4 

Equação 2.5 
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Pelo método de regressão polinomial de terceiro e quarto graus calculada 

pelo método dos  mínimos quadrados através de pontos usando a seguinte equação: 

6
6

3
3

2
21 ... xcxcxcxcby +++++=  

onde, b e 61... cc + são constantes. 

E ainda, pelo método de regressão múltipla (CARVALHO et al., 2007), onde 

este, tem uma variável Y dependente de várias variáveis independentes ou 

explicativas (X1, X2,..., Xk). Nesta análise, constrói-se um modelo estatístico-

matemático para se estudar, objetivamente, a relação entre as variáveis 

independentes e a variável dependente e, com o modelo construído, poder predizer a 

variável dependente em função do conhecimento das variáveis independentes, 

Equação 2.6. 

 

,...2211 kkxbxbxbaY ++++=  

 

onde a = intercepto do eixo y; bi = coeficiente angular da i-ésima variável e k = 

número de variáveis independentes. 

A Análise de Variância ANOVA (ZAR, 1996) foi utilizada como parâmetro para 

se avaliar a qualidade dos resultados entre os dados in situ e os derivados 

empiricamente, analisando o grau de significância entre suas médias e executando o 

teste “t” com significância de 0,05 para apontar o grau de igualdade entre suas 

variâncias. 

 

2.3. Medidas in situ e tratamento das amostras em laboratório 

 

Na caracterização ambiental da Bacia Potiguar no período de 18 a 29/05/2004 

foram distribuídas 69 estações de amostragem ao longo da plataforma continental 

adjacente aos municípios de Galinhos e Porto do Mangue, incluindo também a 

Equação 2.7 

Equação 2.6 
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região de talude, sendo 43 na área da Plataforma Continental da Bacia Potiguar e 26 

no entorno dos Emissários Submarinos do Pólo Industrial de Guamaré.  

No entanto, em decorrência da indisponibilidade de imagens sem nuvens que 

coincidissem em data com os pontos amostrados, apenas 27 estações puderam ser 

consideradas, sendo 22 na área adjacente a Plataforma Continental e 5 no entorno 

dos Emissários Submarinos do Pólo Industrial de Guamaré.  

Para os dados de clorofila-a, as estações no entorno dos Emissários Submarinos 

não foram consideradas, todas em um primeiro momento referentes apenas a 

camada superficial de água (Figura, 2.2). 

As amostragens foram realizadas no âmbito do programa de caracterização e 

monitoramento ambiental da porção offshore da Bacia Potiguar realizado pela 

PETROBRAS em Maio de 2004, sob responsabilidade das Equipes de 

Oceanografia Química e Física do Relatório Ambiental Integrado do Programa de 

Monitoramento da Bacia Potiguar de 2004 – PETROBRAS, cujos dados foram 

disponibilizados para compor esta dissertação. 

 
Figura 2.2 - Mapa esquemático com localização das estações de amostragem, integrada a carta 

batimétrica da porção setentrional do Estado do Rio Grande do Norte 
(Adaptado de GOMES et al., 2007). 



Ferreira, A.T.S. Dissertação de Mestrado 2009.                                         Capítulo 2 – Estratégia Metodológica 

 

 

“Geoprocessamento de Dados Meteo-Oceanográficos (Cor do Oceano e Temperatura da Superfície do Mar) Aplicado ao 
Monitoramento Ambiental  na Costa Setentrional do  Rio Grande do Norte.” 

 

41 

2.3.1. Material particulado em suspensão (MPS) 

 

Para o material partícula em suspensão (MPS), as amostras de água foram 

coletadas com garrafas oceanográficas tipo Niskin de 10 L. 

A análise do MPS foi realizada por gravimetria. Os filtros foram secos em estufa 

a 50ºC até peso constante e, repesados em balança analítica. A concentração do 

MPS foi obtida por diferença de peso do filtro antes da filtragem e após a filtragem, 

dividido pelo volume filtrado. Os filtros foram calcinados em mufla a 600 ºC, e 

novamente pesados. A fração inorgânica (MPI) foi obtida pela diferença entre o 

peso do filtro antes da calcinação e após a calcinação dividido pelo volume filtrado. 

A fração orgânica (MPO) foi obtida subtraindo-se dos valores de MPS a sua fração 

inorgânica (MPI). Os resultados obtidos foram expressos em mg/L. 

 

2.3.2. Dados de biomassa fitoplanctônica 

 

Na coleta de dados de biomassa fitoplanctônica foram coletadas amostras de 

água, em diferentes profundidades, com garrafas oceanográficas tipo Niskin de 10 

L. Nas estações de coleta com profundidades inferiores a 10 m as amostras de água 

foram coletadas somente na superfície; nas estações com menos de 22 m, na 

superfície e próximo ao fundo; e nas estações com profundidades entre 23 e 50 m na 

superfície, a 10 m e próximo ao fundo. 

A extração de clorofila-a foi realizado pelo método espectrofotométrico descrito 

pela UNESCO (1966). O teor de clorofila-a foi determinado após extração em 

acetona a 90% por 24 horas. As leituras foram feitas no espectrofotômetro Micronal 

B-280 nos comprimentos de ondas de 630, 645, 665 e 750 (nm), e os resultados 

expressos em mg/m³. 
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2.3.3. Dados de oceanografia física 

 

Para os dados de oceanografia física, os trabalhos de campo envolveram o 

registro contínuo de temperatura com o CTD SeaBird Eletronics SBE 19 SeaCat 

Profiler. Sendo considerados apenas os registros de temperatura da superfície do 

mar. 

A abrangência da camada eufótica foi calculada com o uso do disco de Secchi, 

baseado na tabela de Extinção do Percentual da luz Solar para determinar a 

profundidade de 1% de incidência de luz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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3. ANÁLISE ESTATÍSTICA - MPS 

 

3.1. Material particulado em suspensão (MPS)  

 

Os componentes que afetam o comportamento espectral da água podem ser 

classificados em três categorias (NOVO, 2001): organismos vivos (fitoplâncton, 

zooplancton e bacterioplâncton); partículas em suspensão e substâncias orgânicas 

dissolvidas. O coeficiente de espalhamento da água pura é máximo na região do 

azul e decresce exponencialmente em direção ao infravermelho, ou seja, a energia 

refletida pela água pura é máxima na região do azul e decrescendo em direção ao 

vermelho, fazendo que sua aparência tenha a cor azul quando observada de um 

satélite (NOVO, 2001).  

O material particulado inorgânico tem como principal efeito o aumento do 

coeficiente de espalhamento da água. Esta é responsável pelo aumento da 

reflectância da água, devido ao seu maior índice de refração (MOBLEY, 1994). 

Outra característica importante, é a ampliação da reflectância partindo do verde ao 

infravermelho, diretamente proporcional a concentração de material inorgânico 

particulado. 

Mantovani, (1993), em testes realizados em laboratório para MPS com frações 

com até 0,070 mm de diâmetro de caulim, tendo em sua composição qualitativa e 

em ordem decrescente quartzo, caulinita, goetita, alumínio, silício, potássio, ferro e 

zircônio  obtive aumento de reflectância do visível ao infravermelho próximo, com 

uma resposta mais forte partindo do verde ao vermelho em torno de 590 nm, para 

diversas concentrações de MPS (Figura 3.1). 

O mesmo autor, para diferentes concentrações de matéria orgânica dissolvida 

extraída de substâncias húmicas totais, observou que uma faixa espectral situada 

entre 400 e 570 nm a MOD promoveu uma diminuição significativa da reflectância 

da água. No entanto, para comprimentos de onda acima de 570 e 670 nm, a 

influência dessas substâncias decai de forma bastante evidente. Para as faixas 
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espectrais entre 670 nm e 900 nm, o aumento da concentração de MOD é 

proporcional ao aumento da reflectância para toda essa faixa. Este comportamento 

pode estar ligado a colóides presentes na MOD, que comportam-se como partículas 

no espalhamento da REM (MOBLEY, 1993). 

A Figura 3.1 abaixo mostra a existência de uma faixa espectral situada em torno 

de 670 nm, onde ocorre o ponto de intersecção entre as curvas de reflectância de 

MIP e MOD, que têm seus picos de reflectância situados aproximadamente entre 

580 e 700 nm, respectivamente. 

 

 
Figura 3.1 – Curvas de reflectância para diferentes concentrações de material inorgânico 
particulado (MIP) e matéria orgânica dissolvida (MOD). Adaptado de Mantovani (1993). 

 

Na busca de se gerar um algoritmo empírico para a região da plataforma 

continental adjacente ao litoral setentrional do Rio Grande do Norte, para material 

particulado em suspensão (MPS), diversas análises foram feitas com o intuito de se 

encontrar o melhor método. 

A análise descritiva dos dados in situ de MPS totais e valores de MPS obtidos 

por satélite mostraram que o de Clark (DENNIS, 1997), subestimou os dados in situ 

em mais de 9 mg/L (Tabela 3.1.), ficando evidente que um modelo global, como o 
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de Clark, não pode ser totalmente considerado e implementado, podendo levar a 

interpretações errôneas ou mesmo imprecisas. 

Tabela 3.1: Análise descritiva dos dados para as 27 estações de concentrações in situ  
de MPS e obtidas por satélite. 

Variáveis 
(mg/m³) N Média Mediana Mín. Máx. Amplitude 

MPS insitu 27 2,06 0,84 0,25 10,70 10,45 
MPS Clark SAT 27 0,52 0,47 0,16 1,32 1,17 

 

A análise entre a variância do algoritmo em relação à variância dos dados 

coletados em campo mostra que a estimativa da razão das variâncias para o MPS 

derivado por satélite em relação ao MPS in situ chegou a ser de 57,4, ou seja, possui 

uma variância cerca de 57 vezes maior que a outra. De uma maneira geral, os dados 

parecem variar bastante entre si (Tabela 3.2). 

Tabela 3.2: Variâncias e razão de variâncias 
Variáveis (mg/m³) Variância Var SAT / Var insitu 

MPS insitu 6,83  
MPS Clark SAT 0,12 57,40 

 

O gráfico da Figura 3.2 mostra de forma clara as diferenças entre os valores dos 

dados coletados em campo e daqueles gerados por satélite. 

  
Figura 3.2: Mediana, quartil mínimo e máximo para valores de MPS in situ e derivado por 

satélite pelo algoritmo de Clark. 
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Desta maneira, é interessante a criação de novas metodologias voltadas para o 

desenvolvimento de algoritmos regionais de forma que levem em consideração 

características que dizem respeito somente a uma determinada região, como 

constituintes geológicos, geomorfológicos, biológicos e hidrodinâmicos. 

Para efeito de adequação entre o algoritmo de Clark (DENNIS, 1997) com os 

dados coletados em campo, estes, foram correlacionados por análise de regressão 

linear, de modo a gerar um modelo empírico para a região (Tabela 3.3). 

 

Tabela 3.3: *log-transformada; equação empírica para MPS obtida através de regressão linear  
entre MPS in situ (log) e o algoritmo obtido por satélite. 

Equação e coeficientes R² RMS-Error 
MPS insitu* = 1,0453(MPS SAT) - 0,4534 0,76 0,21 

 

O modelo gerado, e calibrado apresentou um coeficiente de determinação 

(0,76), considerado bom, pois cerca de 76% da variância dos dados é explicada 

pelos valores de MPS in situ. Ainda, o erro quadrádo médio (RSM-Error), ficando 

em torno de ± 0,21. 

No entanto, levando-se em consideração os experimentos de laboratório, 

realizados por Mantovani (1993), onde curvas de reflectância de MIP e MOD 

separadamente e juntas, obtiveram seus picos de reflectância situados 

aproximadamente entre verde e o vermelho; foi utilizada uma análise de regressão 

múltipla entre o MPS in situ com os valores de radiâncias normalizada que emerge 

do corpo d’água nos comprimentos de onda 531 nm, 551 nm, 667 nm e 678 nm, 

com o intuito de melhorar ainda mais o resultado obtido pela análise por regressão 

linear entre os dados coletados em campo e os derivados por satélite (Tabela 3.5). 

 

Tabela 3.4: *log-transformada; equação empírica para MPS obtida através de regressão 
múltipla entre MPS in situ e valores de radiâncias normalizadas (log) em 678, 667, 551, 531 

obtidas por satélite. 
Variável, Equação, Coeficientes R², N, RMS-Error 

MPS_insitu* =1,021 + B1 (nLw678sat*) + B2 (nLw667sat*) + B3 (nLw551sat*) + B4 
(nLw531sat*) 

B1 = 0,518; B2 = 0,164; B3 = 3,27; B4 = -3,1 
R² =  0,79; N = 27; RMS-Error = 0,32 
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Os resultados da análise MPS in situ com os valores de radiância espectral 

normalizada obtidos por satélite mostraram que o modelo gerado pelo método, 

apresentou um bom coeficiente de determinação (0,79), ou seja, cerca de 79% da 

variância dos dados é explicada pelos valores de MPS in situ. No entanto, o RSM-

Error, ficou em torno de ± 0,32, um pouco acima do modelo gerado por regressão 

linear que foi de ± 0,21. Em ambos os modelos, o erro estimado mostrou-se baixo, 

mostrando que suas aplicabilidades podem ser úteis. 

Foi feito um teste de aplicabilidade dos modelos empíricos gerados através da 

análise de regressão linear e por regressão múltipla, com oito amostras de campo 

selecionadas aleatoriamente da campanha de caracterização ambiental da Bacia 

Potiguar realizada no período de 12 a 31/05/2003. A fim de se verificar a 

correspondência desses com os dados de campo e ainda, com o algoritmo para MPS 

derivado por satélite de Clark, (DENNIS, 1997). 

A Figura 3.3, mostra que existe uma concordância entre os dados de MPS in situ 

com os gerados empiricamente pelos métodos de regressão linear e múltipla 

ajustados. No entanto, para o algoritmo de MPS de Clark, este, subestimou para 

todas as concentrações tanto os dados in situ, quando os dados ajustados 

empiricamente.  

 
Figura 3.3: Correlação entre os valores de MPS in situ e derivado por análise de regressão 

linear, múltipla e do algoritmos de MPS de Clark. 
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O algoritmo gerado pelo método de regressão linear obteve uma melhor 

adequação com os dados in situ, para as menores concentrações, diferentemente, o 

algoritmo ajustado por regressão múltipla, ficou mais bem correlacionado pra as 

amostras com concentrações mais altas de MPS (Figura 3.3). 

A análise ANOVA, foi empregada para se verificar a variância dos algoritmos 

derivados pelos métodos de regressão linear e múltipla em relação à variância dos 

dados de campo, e ainda verificar a semelhança entre eles. 

Para ambos os algoritmos a análise não rejeitou a hipótese de igualdade entre os 

valores de média, ainda, o teste “t” observou que os valores de variância entre os 

algoritmos gerados empiricamente em relação aos dados de campo obtiveram um 

nível de significância de 0,25, reafirmando que há uma distribuição normal e uma 

igualdade entre os dados, para um nível de significância de 0,05. 

Desta maneira, percebe-se que ambos os modelos, regressão linear e regressão 

múltipla, mostraram-se mais eficazes em relação ao algoritmo de MPS de Clark, 

sendo que o modelo gerado pelo método de regressão linear mostrou-se mais eficaz 

na porção externa da plataforma continental da Bacia Potiguar com profundidade 

em torno de 25 – 60 m, onde há um domínio de sedimentos bioclásticos.  

Enquanto que o modelo gerado através da análise de regressão múltipla 

adequou-se melhor para águas mais costeiras, porção interna da plataforma 

continental com profundidades partindo da linha de costa até 25 m de profundidade, 

onde há uma predominância de sedimentos siliciclásticos e uma maior influência 

dos sedimentos transportados pela corrente de deriva litorânea e possivelmente 

ressuspensão de sedimentos provenientes do contato da onda com o fundo marinho. 

De uma maneira geral, ambos os modelos calibrados, se adéquam melhor a 

região da plataforma continental adjacente ao litoral setentrional do Rio Grande do 

Norte. 
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3.2. Imagens de material particulado em suspensão (MPS) 

 

Para as imagens de MPS, sua distribuição espacial mostra que as 

concentrações diminuem das áreas próximas a linha de costa para o oceano, 

indicando nitidamente a influência costeira (Figura 3.4.A). De modo geral, o MPS 

nas áreas costeiras e plataforma continental é proveniente dos rios que deságuam na 

região, responsáveis pela formação de plumas de turbidez que por vezes alcançam a 

área oceânica. A baixa concentração de MPS nessa área está relacionada ao fato de 

que os principais rios que deságuam neste trecho do litoral setentrional do RN, rios 

Açu e Apodi, carreiam um volume baixo de sedimentos para a plataforma, pois se 

encontram barrados e canalizados em vários trechos. Outros estuários na área, como 

o de Galinhos e Guamaré, são na verdade braços de mar, altamente influenciados 

pela maré, com aporte de água doce principalmente do lençol freático. 

Utilizou-se o modelo gerado por regressão múltipla da Tabela 3.5, para a 

calibração da imagem do dia 18/05/04, devido esta apresentar uma concentração 

máxima de MPS superior as das imagens dos dias 29/05/04 e 03/06/04, onde nessas 

utilizou-se o modelo de regressão linear como algoritmo de calibração (Tabela 3.3). 

Para a imagem de AQUA-MODIS de MPS de 18/05/04 calibrada pelo 

algoritmo ajustado por regressão múltipla, a quantidade de material particulado em 

suspensão para a área de estudo varia entre 7,70 mg/l  para a região mais próxima 

da costa e 0,03 mg/l para áreas oceânicas.  

Picos de cerca de 69,0 mg/l de MPS são vistos em frente aos estuários do rio 

Açu próximo a cidade de Macau e dos rios Aratuá e Miasaba que contornam a 

cidade de Guamaré (setas preta e amarela, respectivamente na figura 3.4.A). Souza 

(2008) em uma pesquisa de campo na área em frente à foz do rio Açu (setas preta na 

figura 3.4.B), coletou valores máximos de MPS em torno de 62,4 mg/l, o que 

confirma que na região é possível se encontrar concentrações desta natureza.  

Esses altos valores podem estar relacionados à pluma de sedimentos 

associadas a bancos arenoso-lamosos de baixa profundidade e pontais arenosos 
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(spits) (seta amarela na Figura 3.4.C), parcialmente submersos, perpendiculares à 

linha de costa encontrados nas desembocaduras desses rios podendo chagar até 

aproximadamente 4 km da costa. Como também, ressuspensão de sedimentos de 

fundo devido a ação e/ou arrebentação de ondas podem estar influenciando. 

 

 
Figura 3.4: (A), Imagem AQUA-MODIS de MPS calibrada através do algoritmo derivado por 

regressão múltipla, para o dia 18 de maio de 2004; (B), integração da cena Landsat 7 ETM+ na 
composição coloridas RGB 432 de (29/05/2003) e das componentes principais MNF 321 de 

(28/02/2008) da imagem CBERS 2B/CCD (SOUZA, 2008); (C), imagem IKONOS II de 2005 
mostrando os pontais arenosos (spits) perpendiculares à linha de costa em frente aos estuários dos 

rios Aratuá e Miasaba, que circundam a cidade de Guamaré. 
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Figura 3.5: (A), Imagem AQUA-MODIS de MPS calibrada através do algoritmo derivado por 

regressão linear, para o dia 29 de maio de 2004 (setas vermelha e azul indicando paleo vales incisos 
dos rios Apodi e Açu respectivamente); (B), MDT da plataforma continental adjacente a foz do rio 

Açu ressaltando o vale inciso do rio Açu (GOMES, 2009); (C), vale inciso do rio Apodi 
(Modificado de LIMA e VITAL, 2006). 

 

A imagem de AQUA-MODIS de MPS de 29/05/04 (Figura 3.5.A) calibrada 

pelo algoritmo ajustado por regressão linear, mostraram que as maiores quantidades 

de material particulado em suspensão em torno de 25 mg/l encontram-se próximas 

aos estuários dos rios Apodi e Açu (setas preta e amarela, respectivamente na figura 

3.5.A).  
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Os valores mais elevados de sedimentos em suspensão ocorrem em faixa com 

no máximo 8 km de largura paralela a linha de costa. Esta faixa de sedimentos em 

suspensão amplia-se progressivamente para oeste a partir das desembocaduras dos 

principais rios, acompanhando a corrente de deriva litorânea. 

Na imagem da Figura 3.5 fica evidente, que a pluma de sedimentos 

acompanha em superfície a forma dos canais submersos dos rios Apodi e Açu (setas 

vermelha e azul, respectivamente na Figura 3.5). 

A imagem AQUA-MODIS de MPS de 03/06/04 (Figura 3.6.A) calibrada por 

regressão linear mostra uma estreita faixa de sedimentos em suspensão a leste da 

área, antes do alto de São Bento do Norte, que denota uma sutil contribuição de 

sedimentos provenientes dessa região (Alto de Touros, seta vermelha na Figura 

3.6.A) sendo transportada para oeste pelas correntes procedentes de leste. No 

entanto, na imagem nota-se que grande parte do sedimento fica retida na área de 

São Bento do Norte, área mais clara apontada pela seta vermelha na Figura 3.6.C. 

É notável na imagem o limite da plataforma continental interna que se estende 

por cerca de 20-25 km, demarcada pela mudança das cores magenta para o azul na 

isóbata de 20-25 m de profundidade (seta preta na Figura 3.6.A). Alguns 

alinhamentos de beachrocks e recifes delineiam o limite da plataforma interna em 

toda a extensão da área abrangida pela imagem. A seta pretas na Figura 3.6.B. 

mostra com maior detalhe esses alinhamentos. 
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Figura 3.6: (A), Imagem AQUA-MODIS de MPS calibrada através do algoritmo derivado por 

regressão linear, para o dia 03 de junho de 2004 (setas petra e vermelha indicando os recifes e o 
Alto de Touros respectivamente); (B), Recifes submersos. MDT em frente a Galinhos-Guamaré 
ressaltando a presença de recifes submersos. Modificado de Vital e Frazão (2005); (C), imagem 

landsat ETM+ 2000 mostrando o Alto estrutural de Touros (VITAL et al 2008). 
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Figura 3.7: (A), Imagem AQUA-MODIS de MPS calibrada através do algoritmo derivado por 
regressão linear, para o dia 03 de junho de 2004 integrada à carta sedimentológica da Pltaforma 
Continental adjacente aos municíos de Macau e Guamaré; (B) e (C), duas imagens LandSat-7 

ETM+ (1999) com filtragem direcional destacando o paleo canal do rio Açu e o Alto Estrutural de 
Touros. Respectivamente. 

 
Na imagem AQUA-MODIS de MPS de 03/06/04 (Figura 3.7.A) é possível 

relacionar as diferentes concentrações de sedimento em suspensão demarcando as 

principais fácies sedimentológicas mapeadas por Vital et al., (2008), sobrepostas na 

imagem. Nesta, nota-se que as maiores concentrações de MPS estão na mesma faixa 

de aproximadamente 10-12 km de distância da linha de costa, na desembocadura do 
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principal rio abrangido pela imagem (rio Açu) e no Alto Estrutural de Touros 

coincidindo com os sedimentos mapeados de natureza siliciclástica, (cores em tons 

avermelhados na Figura 3.7.A).  

Sedimentos de origem carbonática encontram-se logo após os 12 km da linha 

de costa se estendendo até o limite interno da plataforma em torno de 20-25 m de 

profundidade e no vale inciso do rio Açu (VITAL et al., 2008). Estes, estão 

sugerindo concentrações de MPS demarcadas pelas cores em tons alaranjados 

variando até o verde na Figura 3.7.A  

Cores em tons magenta sugerem a demarcação da linha de recifes submersos. 

Sendo que o limite externo 50-60 m de profundidade é observado nas cores em tons 

de azul na Figura 3.7.A, após isso, predominam os sedimentos finos de domínio do 

talude da plataforma continental (cores tons em roxo na Figura 3.7.A). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 



Ferreira, A.T.S. Dissertação de Mestrado 2009.                                           Capítulo 4 – Análise Estatística – Clorofila-a 

 

 

“Geoprocessamento de Dados Meteo-Oceanográficos (Cor do Oceano e Temperatura da Superfície do Mar) Aplicado ao 
Monitoramento Ambiental  na Costa Setentrional do  Rio Grande do Norte.” 

 

56 

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA - CLOROFILA- a 

 

4.1. Clorofila- a 

 

Fitoplâncton é o conjunto dos organismos aquáticos microscópicos unicelulares 

que contêm clorofila-a e têm capacidade fotossintética e que vivem dispersos 

flutuando na coluna de água (HARRIS, 1986). Este é a base da cadeia alimentar dos 

ecossistemas aquáticos, uma vez que serve de alimentação a organismos maiores 

pertencendo assim ao nível trófico dos produtores.  

O estudo do fitoplâncton tem grande importância porque permite conhecer a 

distribuição da biomassa fitoplanctônica no tempo e no espaço podendo viabilizar a 

geração de modelos de produção primária. Essas estimativas se dão, em parte, 

através de modelos empíricos e estatísticos, que são dependentes de medidas in situ 

para complementá-los (BEHRENFELD E FALKOWSKI, 1997; PLATT, 1993). 

O fitoplâncton, também responde pela absorção da luz na água, pois seus 

pigmentos responsáveis pela fotossíntese, clorofilas, carotenóides e biliproteínas, 

causam a absorção seletiva da radiação eletromagnética que penetra a superfície da 

água.  

Novo (2001) afirma que as duas principais regiões de absorção por pigmentos 

são o azul e o vermelho, com exceção para as biliproteínas que se localizam mais 

próximas do verde. Quanto maior a concentração de fitoplâncton na água, mais esta 

última decai a reflectância no azul, devido à propriedade de absorção do 

fitoplânctom nesta faixa do espectro eletromagnético, enquanto varia pouco no 

verde (Tabela 4.1). 

 
Tabela 4.1.: Bandas de absorção dos pigmentos fotossintetizadores. 

Pigmentos Bandas de absorção 

Clorofila-a 435/675 

Clorofila-b 480/650 

Clorofila-c 440/645 

Carotenóide 425/450/500 

Biliproteínas 498/553/555/562/568/585/620/650/670 
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Os algoritmos globais disponíveis hoje para a estimativa de clorofila-a são 

constituídos essencialmente para águas do Caso 1. Por definição, as águas do Caso 

1 são aquelas nas quais o fitoplâncton, e todo o material de origem biológica 

covariante com ele, é o principal agente responsável por variações nas propriedades 

ópticas da água. Por outro lado, as águas do Caso 2 são identificadas não somente 

pelo fitoplâncton, mas também, por outras substâncias opticamente ativas, que 

variam independentemente, notadamente, as partículas inorgânicas em suspensão e 

as substâncias amarelas (MOREL e PRIEUR, 1977; GORDON e MOREL, 1983; 

SATHYENDRANATH e MOREL, 1983). 

Os algoritmos globais como o algoritmo empírico Ocean Chlorophyll 3-bands - 

OC3M (O’REILLEY et al., 2000) e dois semi-analíticos de Garver, Siegel, 

Maritorena versão 01 - GSM01 (MARITORENA et al. 2002) e Carder (CARDER 

et al., 2004), são utilizados para fornecer informações sobre os campos da camada 

superficial do mar (CSM).  

Entretanto, estes algoritmos superestimaram em relação à média dos coletados 

em campo em cerca de 0,66 mg/m³ para o algoritmo de Carder; 0,61 mg/m³ para o 

GSM01 e 0,80 mg/m³ para o OC3M. Tendo em vista o comportamento diferenciado 

das médias dos algoritmos em relação aos dados de campo, foi feita uma análise 

descritiva destes, com o intuito de se verificar o comportamento de cada um dos três 

diferentes algoritmos em relação aos dados de campo (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2.: Concentrações de clorofila-a para os dados in situ, e derivados  
dos algoritmos OC3, GSM01 e Carder. 

Variáveis (mg/m³) N Média Mediana Mín. Máx. Amplitude 
Cla insitu 22 0,197 0,135 0,010 0,840 0,830 

Cla Carder SAT 22 0,860 0,441 0,183 3,021 2,838 
Cla GSM01 SAT 22 0,807 0,443 0,157 3,315 3,158 
Cla OC3M SAT 22 1,001 0,668 0,131 2,986 2,855 

 

Para melhor tentar entender o quanto os dados coletados em campo estão 

diferentes dos dados estimados por satélite, foi feita uma análise entre a variância de 

cada algoritmo em relação à variância dos dados coletados em campo. 
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Na Tabela 4.3 possível observar que as variâncias se diferem bastante. Observa-

se que a estimativa da razão das variâncias para o algoritmo do Carder (CARDER et 

al., 2004), chegou a ser de 17,256, ou seja, uma das variâncias é 17 vezes maior que 

a outra. 

 

Tabela 4.3.: Variâncias e razão de variâncias entre os 3 algoritmos  
em relação aos dados coletados em campo. 

Variáveis (mg/m³) Variância Var SAT / Var insitu 
Cla insitu 0,049  

Cla Carder SAT 0,839 17,256 
Cla GSM01 SAT 0,714 14,677 
Cla OC3M SAT 0,814 16,739 

 

A Figura 4.1 abaixo evidencia de forma mais clara as diferenças entre as 

medianas, quartis e principalmente entre os valores mínimos e máximos dos 

algoritmos gerados por satélite e os dados gerados em campo. São notáveis como os 

valores derivados por satélite são diferentes dos dados coletados em campo. 

 

Figura 4.1: Mediana, quartil mínimo e máximo para valores  
de Clorofila-a in situ e os derivados por satélite. 

 

É evidente na Figura 4.1, que os dados derivados das imagens de satélite variam 

pouco entre si. No entanto, quando comparados cada um deles com os dados 
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coletados em campo, percebe-se uma grande diferença, principalmente com relação 

às maiores concentrações de clorofila. 

Ainda, a análise de regressão linear, mostrou que os coeficientes de 

determinação de cada algoritmo para os dados in situ mostraram que para o 

algoritmo de Carder, GSM01 e OC3M, aproximadamente 80% de suas variações 

não são explicadas pela variação dos dados in situ, e sim, por causas aleatórias 

medidas pelo resíduo, impossibilitando o uso dos modelos nas suas formas padrão 

para a área de estudo (Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4.: Equação empírica para Clorofila-a obtida através de regressão linear para  
os 3 algoritmos obtidos por satélite em relação aos dados coletados in situ. 

Equação e coeficientes R² RMS-Error 
Cla insitu = 0,0866(Carder_sat) + 0,1228 0,13 0,22 

Cla  insitu = 0,0943(GSM01_sat) + 0,1212 0,13 0,22 
Cla  insitu = 0,0964(OC3M_sat) + 0,1007 0,16 0,21 

 

A análise ANOVA, foi realizada para verificar a variância de cada algoritmo em 

relação à variância dos dados de campo, e ainda verificar a semelhança entre eles. 

Para os 3 algoritmos, as análises rejeitaram qualquer hipótese de igualdade entre 

os valores de média. Para o teste “t”, os valores de variância referentes aos 

algoritmos em relação aos dados de campo obtiveram níveis de significância de 0,0, 

para ambos os modelos, tendo em vista um grau de significância de 0,05. 

Mostrando que não há qualquer distribuição normal ou igualdade entre os dados. 

Correlações entre dados coletados em campo ajustados empiricamente por 

análises de regressão linear com algoritmos derivados de imagens de satélite são 

utilizados comumente como parâmetro de ajustamento dessas imagens para uma 

determinada região. Estudos realizados por Kampel (2003), para a costa sudeste 

brasileira, com imagens geradas do sensor SeaWIFS, mostraram coeficientes de 

determinação que variaram de 0,55 a 0,71 para todo o conjunto dos dados, 

chegando ainda a valores de 0,87 para o verão e 0,65 para o inverno mostrando que 

a variância dos dados pode ser explicada de maneira razoável ou mesmo boa. 
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Em uma verificação da utilização do algoritmo OC3M (O’REILLEY et al., 

2000), fez-se um teste aplicando-se  uma correlação polinomial de quarto grau para 

todo o conjunto dos dados com as razões de banda Rsr443/551; Rsr488/551 

utilizadas pelo algoritmo (Tabela 4.4).  

 
Tabela 4.5.: Formulações do algoritmo empírico OC3M para os dados in situ. 

A forma básica utilizada é a seguinte, Equação 4.1: 
Algorit

mo Tipo Equação e coeficientes R² RMS-
Error 

OC3_ep. 
Polinomial 

4º 
Log Cla sat = 32,406 (X)4 - 30,602 (X)³ + 8,483 (X)² 

0,7688 (X) + 0,9978 
0,17 0,49 

))(log)(log)(log)(log(
_

2334

10 EXDXCXBXA
situinC ++++=   

onde )log( 490
550

443
550 RRX >= , ou seja o logaritmo máximo entre os valores e A, B, C, D 

e E são os coeficientes de regressão. 

Após a geração do modelo, observou-se que houve um pequeno aumento no 

coeficiente de determinação, porém sem nenhuma significância e utilização prática 

do modelo. 

Outras razões de bandas foram calculadas e correlacionadas às concentrações de 

clorofila-a, e posteriormente selecionadas para uma análise de regressão múltipla. 

As seguintes razões foram utilizadas: 412/551, 443/551, 488/551 e 412/667. 

Cabe mencionar, que a matéria orgânica dissolvida (MOD) como a clorofila-a, 

também absorve na região do azul. No entanto, diferentemente da clorofila-a, 

também possui um pico de absorção entre 670 e 680 nm (DEKKER et al., 1992), 

região onde há espalhamento pelo material particulado. Esta região do espectro 

pode ser utilizada para melhorar o desempenho dos algoritmos para estimativa de 

clorofila, quando combinados aqueles da faixa azul e verde para o complemento de 

informações, como é o caso do MPS (Tabela 4.6). 

Tabela 4.6.: *log-transformada; equação empírica para clorofila-a obtida através de regressão 
múltipla entre clorofila-a in situ e valores de razões de bandas (log) em 412/551, 443/551, 

488/551e 412/667 obtidas por satélite. 
Variável, Equação, Coeficientes R², N, RMS-Error 

Clorofila- a_insitu* =-0,515 + B1 (Rsr412/551sat*) + B2 (Rsr443/551sat*) + B3 
(Rsr488/551sat *) + B4 (Rsr412/667sat*) 

B1 -11,43; B2 = 22,58; B3 = -10,33; B4 = -0,30 
R² =  0,46; N = 22; RMS-Error = 0,37 

Equação 4.1 
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Quando combinamos as razões de bandas (412/551, 443/551, 488/551 e 

412/667) na regressão com todo o conjunto de dados, o R² obtido foi de 0,46. 

Mesmo melhorando sensivelmente, o coeficiente de determinação ainda é 

considerado baixo, não sendo possível uma aplicação prática do modelo.  

Entretanto, ficou demonstrado que fatores intervenientes nas estimativas de 

clorofila podem ter seu efeito minimizado através da utilização das quatro razões de 

banda descritas. Pois um dos fatores que tem seu efeito reduzido na utilização 

dessas razões de banda na estimativa de clorofila é o MPS. 

A análise ANOVA, foi realizada para verificar a variância do algoritmo gerado 

por análise de regressão múltipla em relação à variância dos dados de campo, para 

as oito amostras selecionadas aleatoriamente coletadas na campanha de 

caracterização ambiental da Bacia Potiguar realizada no período de 12 a 31/05/2003 

e ainda verificar a semelhança entre eles. 

Para o algoritmo gerado empiricamente, a análise não rejeitou a hipótese de 

igualdade entre os valores de média. No entanto, a variância entre os dados se 

mostrou alta, obtendo um valor de 8,84. 

Para o teste “t”, os valores de variância referentes ao algoritmo em relação aos 

dados de campo obtiveram níveis de significância de 0,12, para um grau de 

significância de 0,05. Mostrando que existe uma possível distribuição normal ou 

igualdade entre os dados. 

Tendo em vista que os algoritmos disponíveis hoje, para a estimativa de 

clorofila-a são baseados essencialmente em águas do Caso 1 é evidente, na última 

análise estatística (Tabela 4.6), que a região é dominada por águas do Caso 2 em 

que a resposta espectral é dependente, além da clorofila, também do material 

particulado inorgânico (MPI) e ainda da matéria orgânica dissolvida (MOD). Onde 

estes últimos podem influenciar bastante na resposta espectral. 

Ainda, para se avaliar uma possível justificativa para a alta variância entre os 

dados de clorofila-a derivados por satélite e os coletados em campo, foi feito o 

cálculo da primeira profundidade óptica (Po), profundidade que o satélite 
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efetivamente enxerga (KAMPEL, 2003), baseado no cálculo da zona eufótica (Zeuf) 

com o fim de se avaliar o nível de penetração por ondas curtas, utilizando-se da 

formulação de Lambert-Beer, e obtendo-se os valores de coeficiente de extinção a 

partir das observações de profundidade de disco de Secchi (D Secchi) efetuadas no 

campo. Nesse caso, tem-se: 

k
ZkZ

zI

ZzI
eufZeuf

Zeuf 01,0ln
01,0)exp(

)0(

)(
−=→=−=

=
=

 

k
ZkZ

zI

ZzI
PoPo

Po 37,0ln
37,0)exp(

)0(

)( −=→=−=
=

=
 

SecchiD
k

7,1=  

onde k é o coeficiente de extinção (m-¹); e I(z) é a intensidade de radiação solar de 

ondas curtas disponível no meio líquido na profundidade z (kcal.m-².s-¹ ou W. m-²). 

É possível notar na Figura 4.2, que a profundidade da zona eufótica na maioria 

das estações relacionadas acompanha toda a coluna d’água. Ou seja, os algoritmos 

derivados das imagens de satélite podem estar tendo resposta não só do material da 

superfície, mas de toda a coluna d’água e possivelmente do próprio substrato 

marinho nas estações mais rasas, no entanto, considerou-se apenas a profundidade 

óptica, para efeito de cálculo de concentração de clorofila, pois esta se restringe a 

apenas 37% da profundidade da zona eufótica. Sendo essa, a camada d’água que 

pode ser detectada pelo sensor. 
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Figura 4.2: Profundidade da 1º profundidade óptica, zona eufótica e profundidade local (m). 

 

Equação 4.4 

Equação 4.3 

Equação 4.5 
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Para o cálculo das médias dos intervalos de coleta ao nível da profundidade 

óptica, utilizou-se o método de integração do trapézio simples para estações com 

apenas um intervalo de coleta e dos trapézios múltiplos para estações com mais de 

um intervalo de coleta. 

No primeiro caso, )(xfn  é uma função polinomial de primeiro grau. 

Geometricamente, a regra do trapézio simples determina a área do trapézio formado 

pelos extremos, à abscissa e a reta que liga os pontos (Figura 4.3), ou seja: 

 

( ) dx
ab

afbf
afI

b

a
∫ 






−
−+≅ )()(

 

 

A solução dessa equação resulta, então, no método do trapézio simples:  

 

2

)()(
)(

bfaf
abI

+−≅  

 

 
Figura 4.3: Representação gráfica da regra do trapézio simples. 

 

Para estações com mais de um intervalo de coleta, levando-se em consideração 

também a camada de mistura identificada em perfis de temperatura; optou-se pelo 

método de integração dos trapézios múltiplos, que é a aplicação do método do 

simples para cada segmento ou intervalo de coleta. 

 

Equação 4.6 

Equação 4.7 
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Supondo-se que existam 1+n  pontos ),...,,,( 210 nxxxx , tem-se então, n  

segmentos de tamanho: 

 

n

xx
h n 0−=  

 

A integral é então calculada, conforme a (Equação 4.9) 
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Figura 4.4: Representação gráfica da regra dos trapézios múltiplos. 

 

Substituindo a equação (4.7) na equação (4.9), obtém-se: 
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A solução dessa equação resulta, então, na regra do trapézio múltiplo: 
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Equação 4.8 

Equação 4.9 

Equação 4.10 

Equação 4.11 
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A análise descritiva dos dados de clorofila-a, da integração das médias dos 

intervalos de coleta de toda a coluna água até o nível da primeira profundidade 

óptica, em relação aos dados gerados das imagens, nota-se uma menos variação 

entre eles, se comparado com a análise feita anteriormente apenas com os dados de 

clorofila de superfície (Tabela 4.7). 

 

Tabela 4.7: Concentrações de clorofila-a integradas de toda a primeira profundidade óptica para os 
dados in situ, e derivados dos algoritmos OC3, GSM01 e Carder. 

Variáveis (mg/m³) N Média Mediana Mín. Máx. Amplitude 

Cla in situ Op 22 1,279 0,576 0,058 6,879 6,820 

Cla Carder SAT 22 0,841 0,555 0,183 3,021 2,838 

Cla GSM01 SAT 22 0,835 0,559 0,157 3,315 3,158 

Cla OC3M SAT 22 1,041 0,727 0,131 2,986 2,855 
 
 

Dessa maneira, foi feita uma análise de regressão polinomial de terceiro e quarto 

graus correlacionando não apenas o dado de clorofila-a da superfície, mas a 

integração das médias dos intervalos de coleta de toda a coluna água até o nível da 

primeira profundidade óptica (Cla insituPo), para cada estação. É notável uma 

melhora significativa nos coeficientes de determinação de cada algoritmo ajustados 

com os dados de campo, principalmente para o algoritmo semi-analítico de Carder 

e o GSM01. Onde para esses dois últimos, cerca de mais 70% das variações são 

explicadas pela variação dos dados in situ (Tabela 4.8). 

 

Tabela 4.8: Coeficientes de determinação para os 3 algoritmos  
em relação aos dados coletados em campo. 

Coef. Determinação Sat vs. In situ  

  Cla insituPo 

Cla Carder SAT R² = 0,74 

Cla GSM01 SAT R² = 0,54 

Cla OC3M SAT R² = 0,51 
 

Observa-se na Tabela 4.9 que a estimativa da razão das variâncias destes gira 

em torno de 0,2 para a primeira profundidade óptica, mostrando que os dados estão 

variando muito pouco entre si. 
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Tabela 4.9: Variâncias e razão de variâncias entre os 3 algoritmos  
em relação aos dados coletados em campo. 

  Variância Var  SAT / Var insituPo 

Cla insituPo 3,127 - 

Cla Carder SAT 0,675 0,216 

Cla GSM01 SAT 0,705 0,225 

Cla OC3M SAT 0,86 0,275 
 

Para efeito de calibração entre os algoritmos de Carder (CARDER et al., 2004), 

GSM01 (MARITORENA et al., 2002) e  OC3M (O’REILLEY et al., 2000) com os 

dados de clorofila-a ao nível da profundidade óptica coletados em campo, estes, 

foram correlacionados por análise de regressão polinomial de 3º e 4º graus, de modo 

a gerar um modelo empírico para a região (Tabela 4.10). 

 

Tabela 4.10: *log-transformada; equação empírica para Clorofila-a obtida através de regressão 
polinomial entre Clorofila - a in situ para a profundidade óptica integradas e os algoritmos de 

Carder, GSM01 e OC3M respectivamente derivados por satélite (log). 
Equação e coeficientes  R² RMS-Error 

Cla insitu* = 32,808(Cla_Carder_sat*)4 + 6,6776(Cla_Carder_sat*)3 - 
5,1632(Cla_Carder_sat*)2 - 1,4141(Cla_Carder_sat*) + 0,4389  

0,74 1,37 

Cla insitu* =  -9,2809(Cla_GSM01_sat*)3 + 1,5035(Cla_GSM01_sat*)2 + 
1,7362(Cla_GSM01_sat*) + 0,4052 

0,54 1,24 

Cla insitu* = -8,7588(Cla_OC3M_sat*)4 - 9,9781(Cla_OC3M_sat*)3 + 
4,8542(Cla_OC3M_sat*)2 + 1,2964(Cla_OC3M_sat*) + 0,2125  

0,51 1,0 

 

Na Tabela 4.10 é observável que os coeficientes de determinação ficaram 

razoáveis para os algoritmos GSM01 e OC3M e bom para o de Carder. Entretanto, o 

erro médio quadrático (RMS-Error) para os três algoritmos, ficou relativamente 

elevado, sendo o menor para o OC3M. No entanto a melhora é significativa quando 

comparados aos modelos gerados a partir dos dados de clorofila-a coletados apenas 

na superfície. 

Desta maneira, foi feito um teste de aplicabilidade dos três modelos calibrados 

da Tabela 4.10, com oito amostras de campo selecionadas aleatoriamente, coletadas 

na campanha de caracterização ambiental da Bacia Potiguar realizada no período de 

12 a 31/05/2003. A fim de se verificar a correspondência entre esses com os dados 

de campo. 
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Na Figura 4.5 mostra um gráfico, onde o teste feito demonstrou, que há uma 

concordância entre os dados de clorofila-a in situ para a profundidade óptica (Cla 

insituPo) com os dados calibrados através dos algoritmos OC3M, Carder e GSM01. 

No entanto, os três algoritmos subestimaram os dados in situ para as concentrações 

mais altas. 

 

 
Figura 4.5: Correlação entre a Clorofila-a insituPo e media por  satélite (AQUA_MODIS) para os 

algoritmos Carder, GSM01 e OC3M ajustadas pelo método de regressão polinomial. 
 

A análise ANOVA, foi realizada para se verificar a variância dos três algoritmos 

gerados a partir da regressão polinomial (Tabela 4.10) em relação à variância dos 

dados de campo, para as oito amostras selecionadas aleatoriamente, e ainda verificar 

a semelhança entre eles. 

A análise não rejeitou a hipótese de igualdade entre os valores de média. O teste 

“t” observou ainda que os valores de variância entre os algoritmos e aos dados de 

campo obtiveram um nível de significância em torno de 0,39, para os três 

algoritmos, admitindo que exista uma distribuição normal e uma igualdade entre os 

dados, para um nível de significância de 0,05. 

Verificou-se, novamente, a utilização do modelo do algoritmo OC3M 

(O’REILLEY et al., 2000), através de uma correlação polinomial de quarto grau 
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para os valores das razões de banda Rsr443/551 e Rsr488/551 utilizadas pelo 

algoritmo e os dados de Cla insituPo (Tabela 4.11).  

 

Tabela 4.11: Formulações do algoritmo empírico OC3M para os dados in situ. 

Algoritmo Tipo Equação e coeficientes R² RMS-
Erro 

OC3_ep. 
Polinomial 

4º 
Log Cla sat = 36,177(X)4 -56,779(X)³ + 

26,479(X)² -1,4099(X) - 1,2643 
0,57 0,39 

A forma básica utilizada é a seguinte, Equação 4.4: 
))(log)(log)(log)(log(

_

2334

10 EXDXCXBXA
situinC ++++=   

 onde )log( 490
550

443
550 RRX >= , ou seja o logaritmo máximo entre os valores e A, B, 

C, D e E são os coeficientes de regressão. 

Em relação à equação 4.4, o novo modelo (Tabela 4.11) calibrado, levando em 

consideração os intervalos da profundidade óptica, obteve uma melhora expressiva. 

Seu coeficiente de determinação explica cerca de 57% dos dados in situ, ainda, 

houve um ganho com a diminuição do RMS-Error. 

Um teste de aplicabilidade do modelo empírico gerado através do algoritmo 

OC3M (O’REILLEY et al., 2000) foi realizado com oito amostras de campo 

adquiridas na campanha de caracterização ambiental da Bacia Potiguar realizada no 

período de 12 a 31/05/2003,afim de se verificar a adequação entre esse e os dados 

de campo. 

 
Figura 4.6: Correlação entre a Cla insituPo e media por satélite (AQUA-MODIS) para o algoritmo 

OC3M, ajustadas pelo método de regressão polinomial de 4º grau. 

Equação 4.4 
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Na Figura 4.6 demonstrou que, há uma concordância entre os dados de 

Clorofila-a in situ (Cla insituOp) com os derivados por satélite (AQUA-MODIS) para 

modelo baseado no algoritmo OC3M (O’REILLEY et al., 2000). Neste caso, o 

modelo subestimou os dados de campo, no entanto se adequou melhor as maiores 

concentrações. 

A análise ANOVA foi realizada para se verificar a variância do algoritmo 

baseado no modelo de O’Reilley et al. (2000) em relação à variância dos dados de 

campo, para as oito amostras selecionadas aleatoriamente, e ainda verificar a 

semelhança entre eles. 

A análise não rejeitou a hipótese de igualdade entre os valores de média. O teste 

“t” observou ainda que os valores de variância entre o algoritmo e os dados de 

campo obtiveram um nível de significância de 0,99 reafirmando que há uma 

distribuição normal e uma igualdade entre os dados, para um nível de significância 

de 0,05. 

Optou-se também por reavaliar o algoritmo correlacionando as razões de bandas 

412/551, 443/551, 488/551 e 412/667, através de uma análise de regressão múltipla, 

com os dados integrados de clorofila-a para a primeira profundidade óptica. 

 

Tabela 4.12.: *log-transformada; equação empírica para clorofila-a obtida através de regressão 
múltipla entre clorofila-a in situ e valores de razões de bandas (log) em 412/551, 443/551, 

488/551e 412/667 obtidas por satélite. 
Variável, Equação, Coeficientes R², N, RMS-Error 

Clorofila- a_insitu* = - 0,773 + B1 (Rsr412/551sat*) + B2 (Rsr443/551sat*) + B3 
(Rsr488/551sat *) + B4 (Rsr412/667sat*) 

B1 -5,2; B2 = 7,33; B3 = -1,2; B4 = 0,26 
R² =  0,65; N = 22; RMS-Error = 0,76 

 

O algoritmo geado através das quatro razões de bandas (Tabela 4.12) obteve 

uma melhora no seu coeficiente de determinação R², que ficou entorno de 0,65, 

considerado razoável a bom, se comparado ao mesmo modelo gerado anteriormente 

apenas com os dados de clorofila de superfície (Tabela 4.6). Ou seja, cerca de 65% 

da variação dos dados é explicada pelas amostras in situ, com um RMS-Error de 

0,76. 
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Na Figura 4.7 é mostrado o teste de aplicabilidade do modelo da Tabela 4.12 

demonstrando que para oito amostras selecionadas aleatoriamente na campanha de 

caracterização ambiental da Bacia Potiguar realizada no período de 12 a 31/05/2003 

há uma concordância entre os dados de Clorofila-a in situ (Cla insituOp) com os 

derivados por satélite (AQUA-MODIS) para modelo baseado na análise de 

regressão múltipla. Neste caso, o modelo superestimou as menores concentrações, 

no entanto se adequou melhor as maiores concentrações. 

 

 
Figura 4.7: Correlação entre a Clorofila in situ (mg/m²) e as razões de bandas 412/551, 443/551, 
488/551 e 412/667 derivada por satélite (AQUA-MODIS) calibradas pelo método de regressão 

múltipla. 
 

A análise ANOVA, foi realizada para se verificar a variância do algoritmo 

baseado no modelo de regressão múltipla em relação à variância dos dados de 

campo para as oito amostras selecionadas aleatoriamente, e ainda verificar a 

semelhança entre eles. A análise não rejeitou a hipótese de igualdade entre os 

valores de média. O teste “t” observou ainda que os valores de variância entre o 

algoritmo e os dados de campo obtiveram um nível de significância de 0,83, 

reafirmando que há uma distribuição normal e uma igualdade entre os dados, para 

um nível de significância de 0,05. 

O motivo dos algoritmos não obterem coeficientes de determinação ainda mais 
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altos pode estar relacionado ao fato que nas estações de coleta próximo à costa, com 

profundidades inferiores a 10 m, as amostras de água foram coletadas somente na 

superfície, nas estações com menos de 22 m na superfície e próximo ao fundo e nas 

estações com profundidades entre 23 e 50 m na superfície, a 10 m e próximo ao 

fundo.  

Essa metodologia de coleta pode ter provocado uma perda de informação 

principalmente para estações com profundidades de até 10 m, tendo em vista que a 

profundidade óptica é superior ao intervalo de coleta. Deste modo, o método de 

coleta adotado pode levar a algumas interpretações equivocadas, tendo em vista que 

o método de integração é somente uma estimativa de como a concentração de 

clorofila pode está se comportando realmente na coluna d’água.  

É possível que uma coleta de clorofila-a com um arrasto vertical da base da 

profundidade óptica à superfície possa vir a responder melhor quando comparados 

com as imagens. 

Entretanto, é necessário ainda, coletas de dados bio-ópticos in situ, 

principalmente próximo da costa, para se possa determinar os coeficientes de 

absorção de outros constituintes opticamente ativos como material dissolvido, 

detritos e material particulado, e assim poder verificar as contribuições relativas de 

cada um (mais o fitoplâncton), e aplicar técnicas de correção para o efeito do fundo, 

que podem influenciar tanto pela profundidade como pelo tipo de cobertura. 

As comparações feitas entre os dados de satélite e a primeira profundidade 

óptica através do método de integração, resultou em valores mais altos de 

concentração de clorofila para maiores profundidades, devido ao fato de estar 

integrando mais valores de miligrama (mg) de clorofila na coluna d’água.  

Neste caso, passamos a integrar valores de clorofila por mg/m² e não mais por 

mg/m³, tendo em vista que o método dos trapézios tratar de área e não de volume 

integrado. Assim, em termos ecológicos, a clorofila integrada é ainda mais 

importante do que a clorofila somente de superfície, pois representa a biomassa 

disponível na coluna d’água. 
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4.2. Imagens de clorofila-a 

 

Os melhores conjuntos de imagens foram aqueles imageados nos dias 

18/05/2004, 29/05/2004 e 03/06/2004, o que perfaz aproximadamente uma 

cobertura de imagens por semana, durante o período da campanha de caracterização 

e monitoramento. 

Optou-se por gerar uma imagem calibrada de clorofila-a (algoritmo da Tabela 

4.11) apenas do dia 03/06/2004 (Figura 4.11.A) para efeito de comparação com a 

imagem de clorofila da camada superficial do mar (Figura 4.10.A).  

Na imagem AQUA-MODIS para a clorofila-a (Figura 4.8.A) as concentrações 

mais elevadas (cores e tons avermelhados e alaranjados) ocorrem em faixa com 

cerca de 15 km de largura a partir da linha de costa, o que corresponderia até a 

profundidade da ordem de 10 m, e são inferiores a 3,0 mg/m³. Valores da ordem de 

8,0-13,0 mg/m³, ocorrem em média, nas imediações das desembocaduras dos 

estuários dos rios Açu e Apodi (setas preta e verde respectivamente na Figura 4.8.A 

e B), chegando a um máximo de 15,25 mg/m³. É observável na imagem que as 

maiores concentrações relativas à clorofila-a estão demarcando uma faixa de 12-15 

km de largura a partir da linha de costa. A partir da isóbata de 30 m, para áreas mais 

profundas as cores verde-azuladas da imagem indicam baixas concentrações de 

clorofila-a, típico de águas oligotróficas, e ainda definem claramente o lineamento 

que marca a quebra da plataforma continental. 

Neste trecho, próximo à porção central da imagem, é delineada uma pluma em 

espiral de concentrações de clorofila-a com valores próximos a 1,50 mg/m³ 

(indicada pela seta vermelha na Figura 4.8.A e C). Esta feição pode ser 

correlacionada e assemelhada a uma ressurgência de quebra de plataforma. 
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Figura 4.8: (A), Imagem de concentração de Clorofila - a, com valores mínimos e máximos 
derivados do AQUA-MODIS para o dia 18 de maio de 2004; (B), Destaque para as 

desembocaduras dos rios Apodi e Açu (setas preta e azul); (C), pluma em espiral a oeste do Alto 
Estrutural de Touros (seta vermelha). 

 

A imagem de clorofila-a da Figura 4.9.A., valores médios da ordem de 8,0-11,0 

mg/m³  ocorrem nas imediações das desembocaduras dos estuários dos rios Açu e 

Apodi, com valores máximos em torno de 12,76 mg/m³ próximo a linha de costa na 

foz do Rio Apodi. 

  

 

Areia Branca 

(B) (C) 

(A) 
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Figura 4.9: (A), Imagem de concentração de Clorofila - a, com valores mínimos e máximos 
derivados do AQUA-MODIS para o dia 29 de maio de 2004; (B), Destaque para a área do 

paleocanal do rio Açu e a pluma em suspensão de clorofila-a no flanco oeste deste canal (seta 
azul); (C), manchas superficiais de concentrações de clorofila-a sugestivas de uma ressurgência de 

quebra da plataforma (setas vermelhas). 
 

No trecho sobre a região do paleocanal submerso do Rio Açu nota-se uma 

pluma mais turbulenta e com maior complexidade na distribuição dos valores de 

clorofila-a (seta azul na Figura 4.9.A e B). No trecho do paleocanal submerso do 

Rio Apodi (indicada pela seta preta na Figura 4.9.A) ocorre uma expansão de quase 

10 km da faixa com concentrações de clorofila-a que variam de 4,0 mg/m³ a 8,0 

mg/m³ mais pronunciada no lado oeste do canal. Esta distribuição dos valores de 

  

 

(A) 

(B) (C) 
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clorofila-a está relacionada ao deslocamento hidrodinâmico em relação à 

morfologia da plataforma continental que se dá de leste para oeste, dispersão 

provavelmente provocada pela corrente de deriva litorânea e seguindo a batimetria 

local. 

Nas áreas mais profundas, próximas à quebra da plataforma, algumas manchas 

superficiais de concentrações relativamente mais elevadas, próximo a 2,0 mg/m³ de 

clorofila-a (indicada pelas setas vermelhas na Figura 4.9.A e C) são sugestivas da 

ressurgência de quebra da plataforma. Alguns aspectos complementares a descrição 

da Figura 4.8.A. ficam mais evidentes, como as manchas de clorofila-a localizadas 

sobre alguns recifes e linhas de beachrocks submersos (cores em tons de magenta 

indicada pela seta amarela na Figura 4.9.A e B), sobretudo aqueles próximos à 

quebra da plataforma. A disposição da pluma de biomassa fitoplanctônica 

acompanha em superfície a forma dos canais submersos dos rios Açu e Apodi, 

indicativo da complexidade da circulação hidrodinâmica nesses canyons e a ação 

sobre a camada superficial e distribuição da clorofila-a. 

A imagem de clorofila-a de 03/06/2004 (Figura 4.10.A) acompanha os 

aspectos gerais descritos para a imagem de 18/05/2004 e 29/05/2004 (Figura 4.8.A e 

Figura 4.9.A, respectivamente). Concentrações médias em torno de 4,0-8,0 mg/m³ 

ocorrem em faixa de 12-15 km paralela ao litoral, com valores máximos da ordem 

de 12,14 mg/m³ nucleados na desembocadura do estuário do rio Apodi. A 

distribuição de concentrações de clorofila-a superiores a 2,4 mg/m³ ocorre 

demarcando a plataforma continental. Em trechos extensos nas áreas rasas, até 

aproximadamente a isóbata máxima de 10 m, as concentrações correspondem a 

valores entre 3,0-4,0 mg/m³ no setor. Na Figura 4.10.A e C. estão destacadas as 

áreas rasas do alto estrutural na região de São Bento do Norte (indicada pela seta 

verde), as plumas de clorofila-a, mais extensas no flanco oeste dos vales submersos 

em cores de tons alaranjado que se destacam dos canais submersos dos rios Açu e 

Apodi (em cores de tons esverdeados indicadas pelas setas vermelhas).  

É notável na Figura 4.10.A. indicada pela seta amarela, uma pluma 
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semicircular com concentrações em torno de 2,0 mg/m³, com cerca de 30 km de 

diâmetro, que possivelmente surge das áreas mais profundas e se integra a 

plataforma continental, com características de ressurgência de quebra de plataforma. 

 

 
Figura 4.10: (A), Imagem de concentração de Clorofila-a, com valores mínimos e máximos 

derivados do AQUA-MODIS para o dia 03 de junho de 2004;. (B), Destaque para as áreas dos 
paleocanais dos rios Apodi e Açu e as plumas em suspensão de clorofila-a no flanco oeste destes 
canais (setas vermelhas); (C),  pluma semicircular (seta amarela) a oeste do Alto Estrutural de 

Touros (seta preta). 
 

  

 

Areia Branca 

(A) 

(B) (C) 
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No entanto, Vital et al., (2008), observou em um levantamento de 

correntometria em março de 2004, que para a estação São Bento do Norte, a direção 

preferencial das correntes indicou o sentido SO (Figura 1.7 do Capítulo 1).  

Este fato pode estar relacionado à massa d’água decorrente da Corrente Norte do 

Brasil (CNB), de sentido SE-NO, que pode estar em parte, tendo contato com o 

fundo marinho provocando a diminuição da sua velocidade na área da plataforma 

continental adjacente ao Alto Estrutural de Touros, até as proximidades da área de 

São Bento do Norte, enquanto que parte desta mesma massa d’água continua 

avançando com velocidades maiores para além da plataforma, em águas mais 

profundas (setas pretas na Figura 4.10.A). Isso pode estar causando um possível 

efeito de refração deslocando essa massa d’água e fazendo com que a mesma tome 

um sentido NE-SO próximo a área de São Bento do Norte. Este efeito pode explicar 

ou sugerir o aparecimento de vórtices ou espirais anti-horários nesta região (setas 

pretas na Figura 4.10.A). 

Para a imagem de 03/06/2004 (Figura 4.11.A), onde esta representa 

concentrações de clorofila-a ao nível da primeira profundidade óptica, integrando 

seus valores verticais de área em mg/m². Percebemos que os valores integrados na 

imagem aparecem maiores no sentido continente-oceano. Essa metodologia tem 

uma melhor representatividade, devido ao fato de indicar feições ou processos 

interessantes na estrutura vertical da coluna d’água além de retratar a biomassa 

disponível na mesma. 

É importante destacar na imagem a existência de uma feição de menor 

concentração vertical de clorofila (cores em tons de lilás indicada pela seta amarela 

na Figura 4.11.A e B), que acompanha toda a plataforma continental. Esta feição se 

destaca por separar concentrações superiores mais próximas a linha de costa e 

próximas a quebra da plataforma continental (cores em tons de azul na Figura 

4.11.A, B e C). 
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Figura 4.11: Imagem de concentração vertical de Clorofila-a, com valores mínimos e máximos 

calibrados ao nível da primeira profundidade óptica derivados do AQUA-MODIS para o dia 03 de 
junho de 2004. Indicação das plumas em suspensão de clorofila-a no limite da quebra da 

plataforma continental (Seta vermelha) e para uma pluma semicircular a oeste do Alto Estrutural de 
Touros (Seta preta). 

 

Concentrações superiores a 20 mg/m² na coluna d’água sugerem que águas 

de ressurgência, mais densas e mais ricas em nutrientes, estejam aparecendo na área 

próximo a quebra de plataforma próximo a linha de recifes a partir da isóbata de 25 

metros e adjacente ao alto estrutural de Touros (cores em tons de azul, magenta e 

verde indicada pelas setas vermelha e preta, respectivamente na Figura 4.11.A, B e 

C). 

  

 

Areia Branca 

(A) 

(B) (C) 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA - TSM 

 

5.1. Temperatura da superfície do mar 

 

A análise de dados TSM e CSM simultâneos são convenientes na caracterização de 

diversos processos físicos que colaboram para o desenvolvimento fitoplanctônico em 

associação às anomalias de temperaturas, delineando áreas de ressurgência, frentes, 

correntes, meandros e vórtices. (DENMAN & ABBOTT, 1994; KAMPEL, 2003; 

MANO et al., 2003; KAMPEL & SOUZA, 2005). 

Uma análise de regressão linear entre os dados de temperatura derivados por 

satélite e os dados coletados em campo, resultou em coeficiente de determinação 

muito baixo, tornado inapropriada a geração de um modelo empírico para a área de 

estudo (Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1: Coeficiente de determinação para o algoritmo de TSM  
derivado por satélite em relação aos dados coletados em campo.  

  TSM insitu 

TSM SAT R² = 0,0295 
 
 

No entanto, em uma análise descritiva dos dados nota-se que a diferença média 

total dos valores determinados pelas imagens e aquele medido in situ pelo CTD estaria 

em torno de -0,14 °C, na malha amostral (Tabela 5.2).  

Souza (2000) apud Kampel (2003), obteve uma diferença média T∆  (TSM insitu – 

TSM sat) média entre dados Comprehensive Ocean-Atmosphere Dataset (COADS) e 

estimativas AVHRR igual a -0,49 ºC na área da Confluência Brasil-Malvinas, no 

período 1993-1994. Comparando dados de bóia, Souza (2000) encontrou uma 

diferença média T∆  igual a -1,44 ºC. 

 
Tabela 5.2: Temperatura dos dados in situ e derivados por satélite. 

Variáveis ºC N Média Mediana Mín. Máx. Amplitude  

TSM insitu 27 28,293 28,319 27,897 28,706 0,809 
TSM SAT 27 28,432 28,400 27,875 29,245 1,370 

TSM insitu – TSM sat 27 -0,139 -0,081 0,022 -0,539 -0,561 
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A análise de variância entre os dados de satélite e os dados in situ, resultou em um 

valor de variância quase 4 vezes maior que a outra, mostrando que os dados possuem 

uma variação considerável entre si (Tabela 5.3).  

 

Tabela 5.3: Variâncias e razão de variâncias entre o algoritmo de TSM 
derivado por satélite em relação aos dados coletados em campo. 

Variáveis Cº Variância Var SAT / Var insitu 
Temp insitu 0,032  
Temp SAT 0,125 3,906 

 

Os valores derivados por satélite divergem dos coletados em campo em uma faixa 

(amplitude) em torno de aproximadamente 0,5 ºC entre eles, para os valores mais 

altos, próximos de 29 ºC (Figura 5.1). Ou seja, há uma boa covariância entre os dados 

para temperaturas mais baixas e uma maior diferença quando esses se aproximam de 

temperaturas mais altas. 

 

 
Figura 5.1: Mediana, quartil mínimo e máximo para valores de TSM in situ  

e os derivados por análise. 
 

Para o valor de temperatura derivado por satélite em relação aos dados de campo, a 

análise ANOVA não rejeitou a hipótese de igualdade entre os valores de média. O 

valor obtido para o nível de significância referente ao algoritmo derivado por satélite 
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em relação aos dados de campo foi 0,075, ou seja, mesmo baixo, esta análise admite 

que as médias não são significativamente diferentes.  

No entanto, o teste “t” rejeitou a hipótese de igualdade entre os valores de 

variância, com um coeficiente de significância de 0,0 inferior a 0,05. Segundo esse 

teste, o conjunto dos dados possuem um comportamento anormal. 

De maneira geral, os valores obtidos nas imagens TSM do AQUA-MODIS, para a 

área da malha amostral, estão condizentes com os valores da coleta in situ de TSM 

para o período, apresentando uma amplitude térmica de 0,8ºC com mínima de 27,9°C, 

e máxima de 28,7 °C. Contudo, mesmo não sendo possível uma correspondência direta 

entre os valores de TSM obtidos das imagens com aqueles observados na distribuição 

horizontal de temperaturas é notável na Tabela 5.2, que na análise descritiva, as 

diferenças entre médias, máximos e mínimos são pequenas. Tendo em vista que a 

precisão nominal da TSM estimada pelo sensor é de 0,5 ºC, considera-se então, que os 

resultados estão muito bons. 

 
5.2. Imagens de temperatura da superfície do mar (TSM) 

 
A Figura 5.2 mostra a imagem de TSM de 29/05/2004 com águas relativamente 

mais frias próximas à linha de costa, com temperaturas mínimas de 24°C, que 

permanecem sobre a plataforma para oeste da área do estuário do rio Açu (indicada 

pela seta vermelha na Figura 5.2). As plumas de águas relativamente mais frias 

ocorrem na porção leste da imagem, alongadas por mais de 100 km na direção NNW. 

Provavelmente procedentes de NEE e são as responsáveis pelas águas mais frias 

próximas à costa, como indica as temperaturas mais baixas sobre a área de São Bento 

do Norte, Galinhos e Apodi (Seta preta na Figura 5.2). É importante notar o 

desenvolvimento de uma feição em forma de leque aberto para o oceano de águas com 

temperaturas em torno de 29°C e máximas de 35°C, no centro da imagem. Essas 

temperaturas relativamente mais elevadas formam núcleos na desembocadura do Rio 

Apodi (Seta azul na Figura 5.2). 
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Figura 5.2: Imagem de TSM, com valores mínimos e máximos derivados do AQUA-MODIS para 

o dia 29 de maio de 2004. Setas azul, vermelho e preto, mostrando as principais feições de temperatura 
da imagem. 

 

A imagem de TSM de 03/06/2004 (Figura 5.3) temperaturas em torno de 29,5 e 

33°C ocorrem em plumas costeiras que se desenvolvem a partir da foz dos rios Açu e 

Apodi, respectivamente, deslocando-se para oeste acompanhando a deriva litorânea 

(indicada pelas setas pretas). Um núcleo de águas com temperaturas de cerca de 28,5° 

marca a entrada dos braços de mar ou canais de marés de Galinhos (seta azul na Figura 

5.3). Na porção leste da imagem nota-se uma mancha de águas mais frias, com 

temperaturas da ordem de 27°C, procedentes das áreas oceânicas a leste do continente, 

que se estende aproximando-se do litoral setentrional e mantendo as águas sobre a 

oeste do Alto de Touros adjacente a São Bento do Norte com temperaturas em torno de 

27,5°C (Seta vermelha na Figura 5.3). Na porção central da imagem, é relevante 

ressaltar que as águas relativamente mais quentes estão concentradas a partir da 

isóbata de 10 m em direção às maiores profundidades, sobretudo com eixo maior 

acompanhando a quebra da plataforma. 
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Figura 5.3: Imagem de TSM, com valores mínimos e máximos derivados do AQUA-MODIS para 
o dia 03 de junho de 2004. Setas azul, vermelho e preto, mostrando as principais feições de 

temperatura da imagem. 
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CONCLUSÕES 

 

• Aspectos gerais 

 

O emprego de imagens orbitais do sensor AQUA-MODIS como subsídio 

ao Programa de Caracterização e Monitoramento Ambiental da Bacia Potiguar 

permitiu a comparação bidimensional simultânea da variabilidade física 

(temperatura) e da biomassa fitoplanctônica na superfície do mar. Esta análise de 

valores espacializados de TSM e de clorofila-a, simultaneamente, é uma 

avaliação excelente das condições ambientais uma vez que processos físicos 

marcados pela variação de temperatura colaboram para o desenvolvimento 

fitoplanctônico. 

A interpretação visual de um conjunto de imagens do AQUA-MODIS 

favoreceu a identificação de manchas superficiais referentes à MPS, clorofila-a e 

TSM na plataforma continental e áreas oceânicas adjacentes ao litoral 

setentrional do RN, no contexto offshore da Bacia Potiguar. As feições 

superficiais interpretadas foram integradas aos dados in situ foram cedidos pela 

PETROBRAS e coletados em levantamentos oceanográficos realizados no 

período de 18 a 29/05/2004, onde foram coletados dados de CTD (temperatura), 

qualidade da água (MPS) e fitoplâncton (clorofila-a). A diferença média total 

entre as medidas de TSM in situ e aquelas obtidas por satélite foi de 

aproximadamente -0,14 °C. Quanto às medidas de clorofila-a, no âmbito geral da 

os valores podem ser considerado consistente mostrando faixas com largura 

média de 15 km a partir da linha de costa apresentam valores relativamente mais 

elevados com o decréscimo para as áreas oceânicas mais profundas, para as 

imagens não calibradas. Com os maiores valores de clorofila-a ocorrendo sobre a 

plataforma continental. Contudo foi descrita uma pluma semicircular de 

ressurgência na quebra da plataforma, com diâmetro em torno de 30 km, 

persistente no período abrangido pelas imagens (18/05 a 03/06/2004). 

A imagem do dia a 03/06/2004 calibrada com os dados de clorofila-a 
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integrados para a primeira profundidade óptica percebeu-se que, os maiores 

valores de clorofila na camada vertical da coluna d’água aumentavam 

proporcionalmente com a profundidade local, representando de maneira mais 

clara a disponibilidade de biomassa na coluna d’água. 

Um fator fundamental nesse trecho da plataforma continental do RN foi 

que as imagens de clorofila-a, em análise combinada com as imagens de 

sedimentos em suspensão, de transparência da água e dados auxiliares (por 

exemplo, cartas batimétricas) possibilitaram a definição de algumas das 

principais formas de fundo, tais como: a forma dos canyons submersos dos rios 

Açu e Apodi, alguns alinhamentos de beachrocks e recifes, e a delimitação da 

quebra da plataforma na região abrangida pela imagem. Corrobora-se a isso a 

característica do litoral setentrional do RN com águas transparentes sobre 

plataforma continental rasa e de baixa declividade. Um fator limitante ao acesso 

a um conjunto maior de imagens AQUA-MODIS foi à constante cobertura de 

nuvens, comuns na região costeira do Nordeste do Brasil.  

Os resultados apresentados demonstraram a potencialidade de uso das 

imagens AQUA-MODIS no monitoramento ambiental de áreas offshore quanto 

ao campo bidimensional de temperatura e concentração de clorofila-a na 

superfície do mar. Além disso, a interpretação criteriosa das imagens, 

combinadas com dados auxiliares, pode prover subsídios para as avaliações 

quanto à caracterização e dispersão do sedimento em suspensão e descrição das 

formas de fundo, desde que respeitadas às limitações da resolução espacial das 

imagens. 

 

• Material Particulado em Suspensão (MPS) 

 

O modelo gerado por regressão linear apresentou um coeficiente de 

determinação (0,757), considerado bom, pois cerca de 76% da variância dos 

dados é explicada pelos valores de MPS in situ. Ainda, o RSM-Error, ficando em 

torno de ± 0,21. 
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A análise de regressão múltipla entre o MPS in situ com os valores de 

radiâncias normalizada que emerge do corpo d’água nos comprimentos de onda 

678 nm, 667 nm, 551 nm e 531 nm, melhorou ainda mais o resultado obtido pela 

análise por regressão linear resultando num aumento do coeficiente de 

determinação (0,794), explicando cerca 79% da variância dos dados. Com um 

RSM-Error, ficando em torno de ± 0,32. Na análise entre a variância do 

algoritmo gerado empiricamente pela análise de correlação múltipla em relação à 

variância dos dados coletados em campo, ficou em aproximadamente 3,7, 

variando muito pouco entre si, se comparados com o modelo não ajustado. 

O teste de aplicabilidade dos modelos empíricos gerados através da análise de 

regressão linear e por correlação múltipla, com oito amostras de campo 

selecionadas aleatoriamente verificou que há uma correspondência desses com os 

dados de campo. 

O algoritmo gerado pelo método de regressão linear obteve uma melhor 

adequação com os dados in situ, para as menores concentrações. Diferentemente, 

do algoritmo ajustado por regressão múltipla, ficando mais bem correlacionado 

pra as amostras com concentrações mais altas de MPS 

A análise ANOVA, empregada para se verificar a variância dos algoritmos 

derivados pelos métodos de regressão linear e múltipla em relação à variância 

dos dados de campo, e a semelhança entre eles, não rejeitou a hipótese de 

igualdade entre os valores de média. O teste “t” observou que os valores de 

variância entre os algoritmos gerados empiricamente em relação aos dados de 

campo obtiveram um nível de significância de 0,25, reafirmando ainda que há 

uma distribuição normal e uma igualdade entre os dados, pois o nível de 

significância encontra-se acima de 0,05. 

Desta maneira, percebe-se que ambos os modelos, regressão linear e 

regressão múltipla, mostraram-se mais eficazes em relação ao algoritmo de MPS 

de Clark para a região da plataforma continental adjacente ao litoral setentrional 

do Rio Grande do Norte. No entanto, o algoritmo gerado pelo método de 

regressão linear obteve uma melhor adequação com relação aos dados in situ, 
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para as menores concentrações de MPS. Diferentemente, do algoritmo ajustado 

por regressão múltipla, que ficou mais bem correlacionado pra as amostras com 

concentrações mais altas. 

• Clorofila- a 

 

Tendo em vista a alta variância entre os dados de clorofila-a derivados por 

satélite e os coletados em campo, foi realizado o cálculo da primeira 

profundidade óptica (Po), profundidade que o satélite efetivamente enxerga, 

baseado no cálculo da zona eufótica (Zeuf), a fim de se avaliar o seu nível de 

penetração por ondas curtas, utilizando-se da formulação de Lambert-Beer. 

Ainda, foi possível notar que a profundidade da zona eufótica na maioria das 

estações relacionadas acompanha toda a coluna d’água. Ou seja, os algoritmos 

derivados das imagens de satélite podem estar contendo resposta não só do 

material da superfície, mas de toda a coluna d’água e possivelmente do próprio 

substrato marinho nas estações mais rasas. 

Comparações feitas entre os dados de satélite e a primeira profundidade 

óptica através do método de integração, resultou em valores mais altos de 

concentração de clorofila para maiores profundidades, devido ao fato de estar 

integrando mais valores de mg de clorofila na coluna d’água. Sendo assim, em 

termos ecológicos, a clorofila integrada é ainda mais importante do que a 

clorofila somente de superfície, pois representa a biomassa disponível na coluna 

d’água. 

Dessa maneira, foi feita uma análise de regressão polinomial de terceiro e 

quarto graus correlacionando o dado de clorofila-a da superfície, integrando as 

médias dos intervalos de coleta de toda a coluna água até o nível da primeira 

profundidade óptica (Cla insituPo), para cada estação. O método melhora 

significativamente os coeficientes de determinação, quando comparados aos 

modelos gerados a partir dos dados de clorofila-a coletados apenas na superfície. 

A calibração entre os algoritmos de Carder (CARDER et al., 2004), GSM01 

(MARITORENA et al., 2002) e  OC3M (O’REILLEY et al., 2000) com os dados 
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integrados das médias de clorofila-a dos intervalos de coleta de toda a coluna 

água até o nível da profundidade óptica coletados em campo, geraram 

respectivamente, coeficientes de determinação de 0,74, 0,54 e 0,51 e um RMS-

Erro 1,37, 1,24, 1,0 em relação aos dados coletados em campo. 

Ficou clara uma melhora razoável para os três algoritmos em relação às 

imagens não calibradas, principalmente para os algoritmos de Carder e GSM01. 

No entanto, o erro médio quadrático (RMS-Erro) para todos eles, ficou 

relativamente elevado. 

O teste de aplicabilidade dos modelos empíricos gerados, com oito amostras 

de campo selecionadas aleatoriamente demonstrou que para essas amostras, há 

uma concordância entre os dados de Clorofila-a in situ (Cla insituOp) com os 

derivados por satélite (AQUA-MODIS) para os algoritmos OC3M, Carder e 

GSM01 calibrados. No entanto, os três algoritmos subestimaram os dados in situ 

para as concentrações mais altas. 

A análise ANOVA, para os três algoritmos gerados a partir da regressão linear 

em relação aos dados de campo, aceitou a hipótese de igualdade entre os valores 

de média. O teste “t” observou que há uma distribuição normal e uma igualdade 

entre os dados, para um nível de significância de 0,05. 

Para o modelo do algoritmo OC3M (O’REILLEY et al., 2000), gerado 

através de uma correlação polinomial de quarto grau para os valores das razões 

de banda Rsr443/551; Rsr488/551 utilizadas pelo algoritmo com os dados de 

clorofila-a ao nível da profundidade óptica observou-se uma melhora mais 

expressiva que o modelo anterior, pois cerca de 57% da sua variação são 

explicadas pela variação dos dados in situ. E ainda, seu RMS-Erro ficou menor 

que os dos outros modelos, em torno de 0,39. 

O teste de aplicabilidade do modelo empírico gerado através algoritmo 

OC3M (O’REILLEY et al., 2000) observou que o modelo subestimou mais as 

menores concentrações de clorofila se comparado com as maiores concentrações.  

Para este modelo, a análise ANOVA, aceitou a hipótese de igualdade entre os 

valores de média. O teste “t” observou que os valores de variância entre o 
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algoritmo e aos dados de campo obtiveram um nível de significância de 0,99, 

reafirmando ainda que há uma distribuição normal e uma igualdade entre os 

dados, para um nível de 0,05. 

Para o modelo do algoritmo correlacionando as razões de bandas 412/551, 

443/551, 488/551 e 412/667, através de uma análise de regressão múltipla, com 

os dados de clorofila-a ao nível da profundidade óptica observou-se uma melhora 

mais expressiva com relação ao modelo proposto inicialmente, pois cerca de 65% 

da sua variação são explicadas pela variação dos dados in situ. E ainda, seu RMS-

Erro ficou menor que os dos outros modelos, em torno de 0,76. 

O teste de aplicabilidade do modelo empírico gerado através da análise de 

regressão múltipla observou que o modelo superestimou as menores 

concentrações de clorofila adequando-se melhor as maiores concentrações.  

Para este modelo, a análise ANOVA, aceitou a hipótese de igualdade entre os 

valores de média, ainda, o teste “t” observou que os valores de variância entre o 

algoritmo e aos dados de campo obtiveram um nível de significância de 0,83, 

reafirmando que há uma distribuição normal e uma igualdade entre os dados, 

para um nível de 0,05. 

 

• Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 

 

A análise de regressão linear entre os dados de temperatura derivados por 

satélite e os dados coletados em campo, resultou em coeficiente de determinação 

muito baixo, cerca de 0,03. Tornando inapropriada a geração de um modelo 

empírico para a área da plataforma continental do litoral setentrional do Rio 

Grande do Norte. 

No entanto, na análise descritiva dos dados notou-se que a diferença média 

total dos valores determinados pelas imagens e aquele medido in situ está em 

torno de -0,14 °C. A análise de variância entre esses dados mostra que eles 

possuem uma variação entre si, em torno de 3,9.  
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Ainda, os dados derivados por satélite superestimam apenas os maiores 

valores de temperatura. É notável também, que esses valores derivados por 

satélite divergem dos coletados em campo em uma faixa (amplitude) aproxima 

de 0,5 ºC. 

A análise ANOVA aceitou a hipótese de igualdade entre as médias. Enquanto 

que o teste “t” rejeitou a hipótese de igualdade entre os valores de variância, com 

um coeficiente de significância de 0,003 inferior a 0,05. Segundo esse teste, o 

conjunto dos dados possui um comportamento anormal.  

De maneira geral, os valores obtidos nas imagens TSM do AQUA-MODIS, 

para a área da malha amostral, estão condizentes com os valores da coleta in situ 

de TSM para o período, apresentando uma amplitude térmica de 0,8ºC com 

mínima de 27,9°C, e máxima de 28,7 °C. Contudo, mesmo não sendo possível 

uma correspondência direta entre os valores de TSM obtidos das imagens com 

aqueles observados na distribuição horizontal de temperaturas é notável que na 

análise descritiva do T∆  (TSM insitu – TSM sat), as diferenças entre médias, 

máximos e mínimos são pequenas. Tendo em vista que a precisão nominal da 

TSM estimada pelo sensor é de 0,5 ºC, considera-se então, que os resultados são 

muito confiáveis. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Tendo em vista que a metodologia de coleta pode ter provocado uma perda de 

informação principalmente para estações com profundidades de até 10 m 

(maioria das estações de coleta), tendo em vista que a primeira profundidade 

óptica é superior ao intervalo de coleta. Propõem-se, a utilização de outros 

equipamentos que auxiliem na determinação dos parâmetros de clorofila-a de 

maneira mais consistente, como: Perfilador de Fluorescência Natural (PNF) e 

radiômetro hiperespectral portátil. 

O Perfilador de Fluorescência Natural (PNF) ou fluorímetro possibilita uma 

estimativa de perfis verticais de clorofila-a, produção primária instantânea e 

coeficiente de atenuação vertical de luz, até uma profundidade máxima definida. 

O sistema é composto de um instrumento que mede a radiância emergente 

(centrada no comprimento de onda de fluorescência máxima da clorofila-a), uma 

referência da PAR superficial e cabos; 

O Radiômetro portátil fornece medidas radiométricas sobre a superfície da 

água com estimativas de reflectância de sensoriamento remoto no mesmo ponto 

das coletas de clorofila. Os dados reflectância de sensoriamento remoto então 

podem ser integrados de modo a simular as bandas espectrais dos sensores 

orbitais de cor do oceano a fim de se testar os algoritmos empíricos já 

disponíveis, como também, realizar possíveis análises regressões estatísticas 

entre esses dados com os obtidos em campo. 

É importante ainda, se observar que com esse método, pode-se fazer uma 

verificação da correção atmosférica, que sempre pode ser fonte de erro.  

É recomendável também, a coleta de dados bio-ópticos in situ, principalmente 

próximo da costa, para se possa determinar os coeficientes de absorção de outros 

constituintes opticamente ativos como material dissolvido, detritos e material 

particulado, e assim poder ver as contribuições relativas de cada um (mais o 

fitoplâncton), e aplicar técnicas de correção para o efeito do fundo, que podem 

influenciar tanto pela profundidade como pelo tipo de cobertura. Nesse sentido, é 
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recomendável a geração de cartas batimétricas a partir de imagens, tendo em 

vista o satélite possa estar tendo efeito não só da coluna d’água, mas também do 

próprio fundo marinho.  

Sugere-se ainda, campanhas sazonais, a fim de se poder observar a variação 

desses dados em relação às demais estações climáticas do ano. Deste modo, será 

possível gerar algoritmos que possam acompanhar essas variações e ainda criar 

modelos com capacidade para abranger todo o conjunto de dados em séries 

temporais de longa duração, uma vez que os incrementos tecnológicos na coleta 

de dados in situ propostos aqui, integrados ao processamento estatístico acurado 

na análise desses dados em comparação às imagens, conforme demonstrado nesta 

dissertação, podem ser considerados altamente satisfatórios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 



 93 

ACEITUNO, P. On the Functioning of the Southern Oscillation in the South 
American Sector. Parte II: Upper-air Circulation. Journal of Climate, v.4, n.2, p. 
341-355, 1989. 
 
ALHEIROS, M.M. & LIMA FILHO M.F. 1991. A Formação Barreiras. Recife, 
UFPE, Vol. 10, p. 77-88. (Estudos Geológicos Série B). 

 

ALMEIDA, F. F. M.; HASUI, Y; BRITO NEVES, B. B. E FUCK, R. A. 1977. 
Províncias estruturais brasileiras. In: SBG, Simp. Geol. NE, 8, Campina Grande 
(PB), Boletim, 363-391. 

 
ARARIPE, P.T. & FEIJÓ, F.J. 1994. Bacia Potiguar. Boletim de Geociências da 
PETROBRÁS, Rio de Janeiro, 8(1) p.127-141. 

 
ARAÚJO, L.E., SOUSA, F.A.S., RIBEIRO, M.A.F.M., SANTOS, A.S., 
MEDEIROS, P.C. análise estatística de chuvas intensas na bacia hidrográfica do rio 
Paraíba. Revista Brasileira de Meteorologia, v.23, n.2, 162-169, 2008. 
 
ARAÚJO, A.B. 2006. Análise caracterização da dinâmica da foz do rio Apodi, 
região de Areia Branca / RN, com base na cartografia temática multitemporal de 
produtos de sensores remotos. – Natal – UFRN – Dissertação de mestrado em 
Geodinâmica e Geofísica, PPGG, Departamento de Geologia, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, 83 p. 
 
ARAÚJO, M.; VITAL, H.; AMARO, V.E. & SILVA, M.A., 2004, Caracterização 
das forçantes hidrodinâmicas - Correntes, ondas e marés - na região costeira de 
Guamaré-RN: Proceedings of the Second workshop PETRORISCO, Belém-Brazil. 
 
AMARO, V. E.; VITAL, H.; ALVES, A. L. et al 2002. Application of Remote 
Sensing Multitemporal/Multisensor Data Analysis and GIS Database for Coatline 
change monitoring and nearshore morphology detection in RN State, NE Brazil. In: 
Congresso de Ocean Sciences Meeting, Honolulu. Anais do Ocean Sciences 
Meeting. Honolulu: American geophysical Union (AGU), Ocean Sciences Meeting. 
Honolulu, Hawaii, USA. 
 
BANDEIRA, J.V. 1993. A influência do transporte litorâneo em instalações e obras 
costeiras relacionadas com a produção de petróleo e gás no Estado do Rio Grande 
do Norte – Brasil. Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 10. Anais. Gramado. 
V. 5:335-344. 
 
BARBOSA, R.V.N. 1994. Geologia da área a oeste de Macau na confluência dos 
rios Cavalos e das Conchas, no litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte. 
Dept. de geologia, UFRN, Natal/RN, Relatório de graduação. 142p. 
 



 94 

BARKER, J.L.; HARDEN, M.K.; ANUTA, E.A.; SMID, J. E HOUGT, D. MODIS 
spectral sensivity study: requirements and characterization. Washington: Nasa, Oct, 
1992, 84p. 
 
 
BEHERENFELD, M.J.; FALKOWSKI, P.G. A consumer’s guide to phytoplankton 
primary productivity models. Lomnol. Oceanogr. V.42, n.7, p. 1479-1491, 1997b. 
 
BERTANI, R. T.; COSTA, I. G.; MATOS, R. M. D. 1990. Evolução 
tectonosedimentar, estilo estrutural e habitat do petróleo na Bacia Potiguar. In:  
GABAGLIA, G. P. R.; MILANI, E. J. (Ed.) Origem e Evolução das Bacias 
Sedimentares. Rio de Janeiro: Petrobras, p.291-310. 

 

BEZERRA, F.H.R., BARRETO, A.M.F., AND SUGUIO, K., 2003, Holocene sea-
level history on the Rio Grande do Norte State coast, Brazil: Marine Geology, v. 
196, p.73–89. 
 

CABRAL NETO 2007. Corpos rochosos offshore adjacentes à costa norte do RN: 
uma síntese geológica com base na caracterização faciológica e diagenética. 
Relatório Graduação. Departamento de geologia, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Natal, 126 p. 
 
CALDAS, L.H.O., 2002. Late Quaternary Coastal Evolution of The Northern Rio 
Grande do Norte Coast, NE Brazil. Ph.D. thesis, Christian Albrechts Universitát Zu 
Kiel, Germany. 
 
CALDAS, L.H.O., STATTEGGER, K., AND VITAL, H., 2006, Holocene sea-level 
history: evidence from coastal sediments of the northern Rio Grande do Norte coast, 
NE Brazil: Marine Geology, v. 228, p. 39–53. 
 
CARLTON, J.A. & SHULKA, J., 1991. Predictability on the Tropic Atlantic Ocean. 
Journal of Marine Systems 1:299-313. 
 
CAMPOS e SILVA, A. 1983. Contribuição ao estudo do Grupo Barreiras no Rio 
Grande do Norte. Coleção Mossoroense: Mossoró, Série B, n. 391, 14 pp. 
 
CARDER, K. L.; CHEN, F. R.; CANNIZZARO, J. P.; CAMPBELL, J. W.; 
MITCHELL, B. G. Performance of the MODIS semi-analytical ocean color 
algorithm for chlorophyll-a. Advances in Space Research, v. 33, n.7, p. 1152- 1159, 
2004. 
 

CHANG, H. K; KOWSMANN R.O. & FIGUEIREDO. A. M. F. 1988.  New 
concepts on the development of the East Brazilian Marginal Basins. Episodes, v. 11, 



 95 

194-202. 

 
CHAVES, M. S., 2005. Dinâmica Costeira dos Campos petrolíferos Macau/Serra, 
litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte. Tese de Doutorado, PPGG, 
UFRN, Natal, 135 p. 
 
CHU, P. S. Diagnostic studies of rainfall anomalies in Northeast Brazil. Monthly 
Weather Review, v.111, p. 1655-1664, 1983. 
 
CHUNG, J. C. Correlations between the tropical Atlantic trade winds and 
precipitacion in Northeasthern Brazil. Journal of climatology, v.2, p. 35-46, 1982. 
DALRYMPLE, R.W., AND RHODES, R.N., 1995. Estuarine dunes and bars. In 
Perillo, G.M.E., ed., Geomorphology and Sedimentology of Estuaries: Amsterdam, 
Elsevier, Developments in Sedimentology, no. 53, p. 359–422. 
 
CREMONINI, O.A.; GOULART, J.P.M. & SOARES, U.M. 1996. O rifte Potiguar: 
novos dados e implicações tectônicas. In: UNESP, Simpósio sobre o Cretáceo do 
Brasil, 4, São Paulo, Boletim, p.89 - 93. 

 

COSTA NETO, L.X. 2001. Transporte longitudinal de sedimentos ao longo do 
município de Macau, litoral Norte do estado do Rio Grande do Norte. Simpósio de 
Geologia do Nordeste, XIX, SBG, Natal/RN, 2001, pg, 65-66. 

 

COSTA NETO, L.X. 2009. Caracterização geológica, geomorfológica e 
oceanográfica do sistema Pisa Sal, Galinhos/RN - Nordeste do Brasil, com ênfase à 
erosão, ao transporte e à sedimentação. – Natal – UFRN – Tese Doutorado em 
Geodinâmica e Geofísica, PPGG, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
261 p. 
 
DAVIS, J.E., 1992. STWAVE theory and program documentation - Coastal 
Modeling System User´s Manual, Instruction Report CERC-91-1, Supplement 1, M. 
A. Cialone (ed.), U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station. 
 
DELLA FÁVERA, J.C. 1992. Estratigrafia de seqüências da Formação Pendência, 
Bacia Potiguar. Rio de Janeiro, PETROBRAS. Rel. Interno. 
 
DENNIS, K. CLARK. MODIS Algorithm Theoretical Basis Document Bio-Optical 
Algorithms||Case 1 Waters. National Oceanic and Atmospheric Administration 
National Environmental Satellite Service. Washington, D.C. 20233. Version 1.2. 30 
Jan, 1997. 
 
DENMAN, K.L.; ABBOTT, M.R. Time scales of pattern evolution from cross-



 96 

spectrum analysis of advanced very high resolution radiometer and coastal zone 
color scanner imagery. Journal of Geophysical Research, v.99, p. 7433-7442, 1994. 
 
DEKKER, A.G.; MALTHUS, T.J.; WIJNEN, M.M.; SEYHAN, E. The effect of 
spectral bandwidth and positining on the spectral signature analysis of inlands 
waters. Remote Sensing of Environment, 41 (2/3): 211-225, 1992. 
 
DINIZ, R.F. 2003. A erosão costeira ao longo do litoral oriental do Rio Grande do 
Norte: causas, conseqüências e influência nos processos de uso e ocupação da 
região costeira. Tese de Doutorado, Instituto de Geociências, Universidade Federal 
da Bahia-UFBA, 180 p. 
 
DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO - (DHN). 1974. Carta náutica 
700: Brasil Costa Norte de Fortaleza a PTI. 2. ed. Marinha do Brasil, Diretoria de 
Hidrografia e Navegação - DHN, RJ. 
 
DOMINGUEZ, J.M.L.; BITTENCOURT, A.C.S.P.; MARTIN, L. 1992. Controls 
on Quaternary coastal evolution of the east-northeastern coastal of Brazil: roles of 
sea-level history, trade winds and climate. Sediment. Geol. 80, 213-232. 
 
ESPINOZA, E. S. Distúrbios nos ventos de leste no Atlântico tropical. 1996, 120f. 
Dissertação (Mestrado em Meteorologia). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
São José dos Campos, INPE, São Paulo, 1996. 
 
ESPINOZA, E. S. Distúrbios nos ventos de leste no Atlântico tropical. 1996, 120f. 
Dissertação (Mestrado em Meteorologia). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
São José dos Campos, INPE, São Paulo, 1996. 
 
FONSECA, R.C.S. 1992. Análise estratigráfica e sedimentológica dos reservatórios 
profundos da Seção Pescada, Bacia Potiguar, Brasil. Ouro Preto, UFOP. 
Dissertação de mestrado, 104p. 
 
FOUGNIE, B.; FROUIN, R.; LECOMTE, P.; DESCHAMPS, P.-Y. Reduction of 
Skylight Reflection Effects in the Above-Water Measurement of Diffuse Marine 
Reflectance. Applied Optics, v. 38, n.18, p. 3844-3856, 1999. 
 
FRANÇOLIN, J. B. L. & SZATMARI, P. 1987. Mecanismo de rifteamento da 
porção oriental da margem norte brasileira. Revista Brasileira de Geociências, São 
Paulo, v. 17, n. 2, p. 196-207. 

 
GÓIS, D.M.M, 2008. Estudo da circulação hidrodinâmca e da dispersão de óleo na 
zona costeira entre Macau e Galinhos – RN. Dissertação de mestrado em 
Engenharia Sanitária, PPGES, Centro de Tecnologia - LARHISA, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 84p. 



 97 

 
GOMES, M.P. 2009. Aquisição, processamento e análise de dados de sísmica de 
alta resolução na plataforma continental norte do Rio Grande do Norte: Vale 
inciso do rio Açu. – Natal – UFRN – Dissertação de mestrado em Geodinâmica e 
Geofísica, PPGG, Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, 97 p. 
 
GOMES, M.P.; VITAL, H.; MACEDO, J.W. 2007. Aplicação da geoestatística na 
filtragem de dados batimétricos e altimétricos na Bacia Potiguar. Revista de 
Geologia, Vol. 20, no. 2, p. 243-255. 
 
GORDON, H.R.; MOREL, A. Remote assessment of ocean colour for interpretation 
of satellite visible imagery: a review. New York, Springer-Verlag. 114 p. 1983. 
 
GORDON, H.R.; WANG, M. Retrieval of water-leaving radiance and aerosol 
optical Thickness over the oceans with SeaWiFS: a preliminary algorithm. Applied 
Optics, v.33, p. 443-452, 1994. 
 
GORINI, M.A.; DIAS, G.T.M.; MELLO, S.M.; ESPÍNDOLA, C.R.S.; GALLEA, 
C.G.; DELLAPIAZZA, H & CASTRO, J.R.J.C. 1992. Estudos ambientais para a 
implantação de gasoduto submarino na área de Guamaré (RN). XXXII Congresso 
Brasileiro de Geologia. Salvador. Anais. SBG. Salvador, Bahia. 4:1531-1559. 
 
HARRIS, G.P. Phytoplankton ecology. Chapman & Hall, London, 1986. 384 p. 
 
HASTENRATH, S. Predictability of Northeast Brazil Drought. Nature, v.307, p. 
531-533, 1984. 
 
INNOCENTINI et al., 2000. Marulhos no Litoral Norte do Brasil Geradas por 
Furacões –Caso 24 de Outubro de 1999. Anais do XI Cong. Brás. Meteorologia, Rio 
de Janeiro, RJ. 
 

JARDIM DE SA, E. F. 1994. A Faixa Seridó (Província Borborema, NE do Brasil) 
e seu significado geodinâmico na cadeia Brasiliana/Pan-Africana. Tese de 
Doutoramento. Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, 803p.  

 
JUSTICE, C. O.;TOWNSHEND, J.R.G.; VERMOTE, E.F., MASUOKA, E., 
WOLFE, R.E., SALEOUS, N., ROY, D.P., MORISETTE, J.T. An overview of 
MODIS Land data processing and product status. Remote Sensing of Environment, 
v. 83, n.1-2, Nov. p 3 –15, 2002a. 
 
 
KAMPEL, M. Estimativa da produção primária e biomassa fitoplanctônica através 



 98 

de sensoriamento remoto da cor do oceano e dados in situ na Costa Sudeste 
Brasileira. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2003, 311 p. 
 
KAMPEL, M; SOUZA, R. B. Observação por satélite de um vórtice de núcleo 
quente na Zona de Confluência Brasil-Malvinas durante a Operação Antártica XXI. 
Anais XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, p. 3643-
3650, 2005.  
 
KNOPPERS, B.; EKAU, W. & FIGUEIREDO, A.G., 1999. The coast and Shelf of 
east and northeast Brazil and material transport. Geo-Mar. Lett. 19 (3): 171-178. 
 
KOUSKY, V. E.; GAN M.A. Upper tropospheric cyclones vórtices in the tropical 
South Atlantic. Tellus, v.33, p. 538-551. 1981. 
KOUSKY, V. E. Frontal influences on northeast Brazil. Monthly Weather Review, 
v.107, p.1140-1153. 1979 
 
KREIDLER, W.L. & ANDERY, P.A. 1949. Mapa geológico da área da área 
sedimentary costeira do Estado do Rio Grande do Norte e parte do Ceará. Rio de 
Janeiro, CNP. 
 
LIMA, Z.M.C., 2004. Caracterização da dinâmica ambiental da região costeira do 
Município de Galinhos, litoral setentrional do Rio Grande do Norte. Tese 
Doutorado em Geodinâmica e Geofísica, PPGG, Departamento de Geologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 191p. 
 
LIMA, S.F., 2006. Caracterização geomorfológica e paleogeográfica da 
plataforma continental adjacente a foz do rio Apodi-Mossoró, RN/Brasil. 
Dissertação de mestrado em Geodinâmica e Geofísica, PPGG, Departamento de 
Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 109p. 
 
LIMA, S.F., AND VITAL, H., 2006. Geomorphological and paleogeographic 
characterization of continental shelf of the Apodi–Mossoro River, RN-Brazil. in 
Brebbia, C.A., ed., Environmental Problems in Coastal Regions VI including Oil 
Spill Studies: Wessex Institute of Technology, Cambridge Printing, Great Britain, p. 
351–360. 
 

MABESOONE, J.M., CAMPOS e SIILVA, A., BEURLEN 1972. Estratigrafia e 
origem do Grupo Barreiras em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Rev. 
bras. Geoc. 2(3):173-188. 

 
MAIA, L.P. 1998. Procesos costeros y balance sedimentário a lo largo de Fortaleza 
(NEBrasil): implicaciones para uma gestión adecuada de la zona litoral. Tesis 



 99 

Doctoral, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona, 269 p. 
 
MAFRA, L.C.A. 2005. Estudo da dinâmica costeira da região da foz do rio 
Piranhas-Açu para geração de mapas de sensibilidade do litoral ao derramamento 
de óleo. – Natal – UFRN – Dissertação de mestrado em Geodinâmica e Geofísica, 
PPGG, Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
149 p. 
 

MANO, M.F.; HARGREAVES, F. M.; THIAGO, P. M.; CARVALHO, G. A. 
Utilização do sensoriamento remoto no suporte à pesca esportiva e industrial na 
costa brasileira: superando limitações. Anais XI, Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, Belo Horizonte, 2003, p. 1595 – 1601. 
 

MANTOVANELLI, A., AMARO, V.E. 2009. Wave and current dynamics on the 
continental shelf adjacent to the Macau-Serra oil field (RN, Brazil), Cont. Shelf 
Res., in prep. 

 
MANTOVANI, J.E. Comportamento espectral da água: faixas espectrais de maior 
sensibilidade ao fitoplâncton na presença de matéria orgânica dissolvida e de 
matéria inorgânica particulada. São José dos Campos. Dissertação de mestrado, 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, 1993. 119p. 
 
MARITORENA, S., SIEGEL, D.A.; PETERSON, A.R. Optimization of a 
semianalytical ocean color model for global-scale applications. Applied Optics, 
v.41, p. 2705-2714. 2002. 
 
MARTIN, L. & DOMINGUEZ, J. M. L. 1994. Geological history of coastal 
lagoons. In: Kjerve, B. (ed.) Coastal Lagoon Processes. London, Elsevier 
Oceanography Series, p. 41-66. 
 

MATOS, R.M.D. 1987. Sistemas de Rifts Cretáceos do NE do Brasil. In: Seminário 
de Tectônica da Petrobrás. Rio de Janeiro. Atas Petrobrás/ Cenpes/ Depex, pp. 126-
159. 

 

MATOS, R. M. D. 1992. The Northeast Brazilian Rift System Tectonics, 11. 4: 766-
796. 

 
MAYER, E. 1974. Estratificação preliminar na Plataforma Continental da Bacia 
Potiguar, Rio Grande do Norte. PETROBRAS. Relatório interno. 
 
MENESES, PAULO ROBERTO; MADEIRA NETTO, JOSÉ DA SILVA; NOVO, 



 100 

EVLYN MÁRCIA LEAO DE MORAES; PONZONI, FLÁVIO JORGE; FERREIA 
JUNIOR, LAERTE GUIMARAES; GALVAO, LENIO SOARES. Sensoriamento 
remoto. Reflectância dos alvos naturais. Universidade de Brasília; Planaltina, BR: 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), Embrapa Cerrados. 
Brasília, BR. 2001. 262 p. 
 
MIRANDA, F.M., 1983. Geologia da Área de Macauzinho, Litoral Leste do Estado 
do Rio Grande do Norte. Relatório de Graduação, Departamento de Geologia, 
UFRN, Natal/RN, 168p. 
 
MIZUSAKI, A.M.P. 1987. A Formação Macau, Bacia Potiguar. Rio de Janeiro. 
PETROBRAS. Relatório interno. 
 
MOLINARI, R. L. & JOHNS, E., 1994. Upper layer temperature structure of the 
Western Tropical Atlantic. J. Geoph. Res. 99:18125-18233. 
 
MONTEIRO, M.C. & FARIA, R.T. 1988. Planície de maré no poço 9-MO-13-RN, 
Formação Jandaíra – um exemplo do passado, Rio de Janeiro, PETROBRAS. Rel. 
interno. 
 
MOREL. A. & PRIEUR, L. Analysis of variations in ocean color. Limnol. 
Oceanogr., v22, p 709-722. 1977. 
 
MUEHE D. 1996. Geomorfologia costeira. In: CUNHA SB da & GUERRA AJT. 
Geomorfologia: exercícios, técnicas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p: 
191-238. 
 
NIMER, E. 1972. Climatologia da região sudeste do Brasil. Revista Brasileira de 
Geografia 34 (1): 3-38. 
 
NOGUEIRA, A.M.B., Nascimento, J.M.S., Lima, M.S.L., Oliveira, M.I.M. e 
Srivastava, N.K. 1984. Geologia da faixa litorânea entre Natal e Graçandu-RN. 
Natal/RN, CCE/UFRN, Boletim, 8:4-48. 
 
O’REILLY, J. E.; MARITORENA, S.; SIEGEL, D. A.; O’BRIEN, M. C.; TOOLE, 
D.; MITCHELL, B. G.; KAHRU, M.; CHAVEZ, F. P.; STRUTTON, P.; COTA, G. 
F.; HOOKER, S. B.; MCCLAIN, C. R.; CARDER, K. L.; MÜLLER-KARGER, F.; 
HARDING, L.; MAGNUSON, A.; PHINNEY, D.; MOORE, G. F.; AIKEN, J.; 
ARRIGO, K. R.; LETELIER, R.; CULVER, M.,. Ocean color chlorophyll 
algorithms for SeaWiFS, OC2, and OC4: Version 4. In: Hooker, S. B.; Firestone, E. 
R., eds., SeaWiFS Postlaunch Calibration and Validation Analyses, Part 3, NASA 
Technical Memorandum, v. 11: Greenbelt, NASA Goddard Space Center, p. 9 – 27, 
2000. 



 101 

 
PESSOA NETO, O.C., 2003. Estratigrafia de Seqüências da Plataforma Mista 
Neogênicana Bacia Potiguar, Margem Equatorial Brasileira. Revista Brasileira de 
Geociências, v. 33, p. 263–278. 
 
PESSOA NETO, O.C.; SOARES, U.M.; SILVA, J.G.F.; ROESNER, E.H.; 
FLORENCIO, C.P.; SOUZA, C.A.V. 2007. Bacia Potiguar. Rio de Janeiro, 
Petrobrás, Boletim de Geociências, 15(2), p. 357-369. 
 
REIS, J.G., 1976. Capacidade de uso das terras. Recife, DNPEA, Divisão de 
Pesquisa Pedagógica. Boletim técnico, nº 24. Brasil SUDENE/DNR. (Série 
Pedagógica 11). 
 
RÖBER, V., 2001. Structure and Dynamics of the Inner Shelf North of Galinhos, 
Rio Grande do Norte (NE Brazil). Master Thesis, Coastal Research Laboratory, 
Institut Of Geosciences, Christian Albrechts Universitát Zu Kiel, Germany. 95p. 
 
ROSMAN, P.C.C. Referência técnica do SisBAHIA - Sistema Base de 
Hidrodinâmica Ambiental. Programa de Engenharia Oceânica, Área de Engenharia 
Costeira e Oceanográfica. COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 2006. 
 
SALOMONSON, V.V.; BARKER, J.L. EOS Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer: phase C/D status and comments on calibration and 
georeferencing approaches. In: Annual AAS Guidance and Control Conference, 15., 
Keystone, CO, Feb. 8-12, 1992. Proceedings. Keystone: AAS, 1992. Paper AAS 92-
004. 
 
SALOMONSON, V.V.; TOLL, D.L. Execution phase (C/D) spectral band 
characteristics of the EOS Moderate Resolution Imaging Spectrometer (MODIS-N) 
facility instrument. Advances in Space Reserach, v.2, n.3, p.231-236, 1990. 
 

SAMPAIO A. V. & SCHALLER, H. 1968. Introdução à estratigrafia da Bacia 
Potiguar. Boletim Técnico PETROBRÁS, Rio de Janeiro, v.11, n.1, p. 19-44. 

 
SANTOS, C.L.A., 2006. Mapeamento de recifes no Rio Grande do Norte: Touros a 
Macau/RN. Dissertação de mestrado em Geodinâmica e Geofísica, PPGG, 
Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 84p. 
 
SANTOS, C.L.A., VITAL, H., AMARO,V.E., AND KIKUCHI, R.K.P., 2007. 
Mapeamento de recifes submersos na costa do Rio Grande do Norte, NE Brasil: 
Macau a Maracajau. Revista Brasileira de Geofísica, v.25 (Supl.1), p. 27-36. 
 
SATHYENDRANATH, S.; MOREL, A. Ligth emerging from the sea-interpretation 
and uses in remote sensing. In: A. P. e. Cracknell (ed). Remote sensing applications 



 102 

in marine science and technology. Dordrecht, D. Reidel Publishing Company. 
P.323-357, 1983. 
 
SCHWARZER, K., STATTEGGER, K., VITAL, H., AND BECKER, M., 2006. 
Holocene Coastal Evolution of the Rio Açu Area (Rio Grande do Norte, Brazil). 
Journal of Coastal Research, Special Issue, v. 39, 140–144. 
 
SILVA, A.C. 1966. Considerações sobre o Quaternário do Rio Grande do Norte. 
Natal, UFRN. Arq. Inst. Antropl., v.2, n. ½, p. 275-301. 
 
SILVA, C.G. 1991. Holocene stratigraphy and evolution of the Açu River Delta, Rio 
Grande do Norte State, Northeastern Brazil. Duke University, Unite States, Doctor 
Philosophy Theses, 359p. 
 
SILVA, A.G.A.; SANTOS, D.A.S.; VITAL, H. & SILVEIRA, I.M. 2003. Estudo 
hidrodinâmico na área dos dutos de Guamaré. IX Congresso da Associação 
Brasileira de Geologia do Quaternário, II Congresso do Quaternário de Países de 
Línguas Ibéricas e II Congresso sobre planejamento e gestão da zona costeira dos 
países de expressão portuguesa que foram realizados conjuntamente em Recife/PE, 
outubro, 2003. CD-ROM. 
 
SILVEIRA, I.M., 2002. Estudo Evolutivo das Condições Ambientais da Região 
Costeira do Município de Guamaré – RN. Dissertação de mestrado em 
Geodinâmica e Geofísica, PPGG, Departamento de Geologia, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, 172p. 
SMITH, J.M., SHERLOCK, A.R., AND RESIO, D.T., 2001, STWAVE: Steady State 
Spectral Wave-Model User´s Manual for STWAVE, version 3.0: Coastal and 
Hydraulics Laboratory, U.S. Army Engineer Research and Development Center, 
80p. 
 
SNEDDEN AND DALRYMPLE 1999 SNEDDEN, J.W., AND DALRYMPLE, R.W., 
1999, Modern shelf sand ridges: from historical perspective to a unified 
hydrodynamic and evolutionary model. In Bergman, K.M., and Snedden, J.W., eds., 
Isolated Shallow Marine Sand Bodies: Sequence Stratigraphic Analysis and 
Sedimentologic Interpretation: SEPM, Special Publication 64, p. 13–28. 
 
SOUTO, M.V.S., 2004. Análise Multitemporal dos Elementos Geoambientais 
Costeira da Região de Ponta do Tubarão, área de influência dos campos 
petrolíferos de Macau e Serra, Município de Macau/RN. Natal/RN. Dissertação de 
mestrado em Geodinâmica e Geofísica, PPGG, Departamento de Geologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 114f. 
 
SOUZA, A.S. 2009. Aplicação do Sensoriamento Remoto e Sistema de 
Informações Geográficas na Caracterização da Pluma de Sedimentos na Foz do 
Rio Piranhas - Açu. Relatório Graduação. Departamento de geologia, 



 103 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 90 p. 
 
SOUZA, M.C.A. A corrente do Brasil ao largo de Santos: medições diretas. 
Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico. São Paulo, Universidade de São 
Paulo. 169p. 2000a. 
 
SOUZA, S.M. 1982. Atualização da litoestratigrafia da Bacia potiguar, In: SBG, 
Congresso Brasileiro de Geologia, 32, Salvador, Anais, 5:2392-2406. 

 

SOUZA, Z. S.; VASCONCELOS, P. M.; NASCIMENTO, M. A. L.; SILVEIRA, F. 
V.; PAIVA, H. S.; SILVEIRA DIAS, L. G.; VIEGAS, M. C. D.; GALINDO, A. C.; 
OLIVEIRA, M. J. R. Geocronologia e geoquímica do magmatismo cretácico a 
terciário do NE do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 42. 
2004, Araxá. Resumos. Minas Gerais: Sociedade Brasileira de Geologia, 2004. 1 
CD-ROM. 
 
STATTEGGER, K., CALDAS, L.H.O., AND VITAL, H., 2006, Holocene coastal 
evolution of the northern Rio Grande do Norte Coast, Brazil. Journal of Coastal 
Research, Special Issue, v. 39, p. 150–155. 
 
STRAHLER, A.; MUCHONEY, D.; BORAK, J.; FRIEDL, M.; GOPAL, S.; 
LAMBIN, E.; MOODY, A. MODIS land cover and land-cover change products 
algorithm theoretical basis document (ATBD). Version 5.0, Center for Remote 
Sensing, Department of Geography, Boston: University, May, 1999, 72p. 
 
SUGUIO, K. 1998. Dicionário de geologia sedimentar e áreas afins. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1222 p. 
 
TABOSA, W.F. 2006. Morfologia e sedimentologia da plataforma continental 
brasileira adjacente a São Bento do Norte e Caiçara do Norte-RN/NE-Brasil. – 
Natal – UFRN – Tese Doutorado em Geodinâmica e Geofísica, PPGG, 
Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 147 p. 
 
TABOSA, W.F., LIMA, Z.M.C., VITAL, H., AND GUEDES, I.M.G., 2001. 
Monitoramento Costeiro das Praias de São Bento do Norte e Caiçara do Norte—NE 
Brasil. Pesquisas em Geociências, v. 28, p. 383–392. 
 

TEIXEIRA, L. 1990. Reinterpretação Sísmica do 3D de Pescada e adjacências. 
Petrobras, Relatório Interno. 

 
TESTA, V., AND BOSENCE, D.W.J., 1998. Carbonate–siliciclastic sedimentation 
on highenergy, ocean-facing, tropical ramp, NE Brazil. In Wright, V.P., and 
Burchette, T.P., eds., Carbonate Ramps: Geological Society of London, Special 
Publication 149, p. 55–71. 



 104 

 
TESTA, V., AND BOSENCE, D.W.J., 1999. Physical and biological controls on the 
formation of carbonate and siliciclastic bedforms on the north-east Brazilian Shelf. 
Sedimentology, v. 46, p. 279–301. 
 
TIBANA, P. & TERRA, G.J.S. 1981. Seqüências carbonáticas do Cretáceo da Bacia 
Potiguar. Rio de Janeiro, Bol. Téc. Interno. 
 
UNESCO. Determination of photosynthetic pigments in sea water. Report of 
SCOR/UNESCO, working group 17 with meat from 4 to 6 June 1964. Paris 
(Monography on oceanography methodology,1). Paris, 1966, 69p. 
 
UVO, C. R. B. A zona de convergência intertropical (ZCIT) e sua relação com a 
precipitação na região norte e nordeste brasileiro. 1989, 215f. Dissertação 
(Mestrado em Meteorologia). São José dos Campos, INPE, São Paulo. 1989. 
 
VASCONCELOS. E.P., LIMA NETO, F.F. & ROOS, S. 1990. Unidades de 
correlação da Formação Açu – Bacia Potiguar. In: Congresso Brasileiro de 
Geologia, 36. Natal, SBG. Anais, v. 1, p.227-240. 
 
VELLOZO, T.G. & ALVES, A.R. Características gerais do fenômeno da maré no 
Brasil. Anais Hidrográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação , Tomo LXI, 
2006. 
 
VIANELLO, R.L. & ALVES, A.R. Meteorologia Básica e Aplicações. Viçosa, 
UFV: Impr. Univ., 1991. 449p. 
 
VIANNA, M.L., 2000. Ressacas na Costa Norte do Nordeste causadas por Furacões 
Extra- Tropicais. Anais do XI Cong. Bras. Meteorologia, Rio de Janeiro, RJ. 
 
VIANNA, M.L., SOLEWICZ, R., CABRAL, A., AND TESTA, V., 1991. 
Sandstream on the Northeast Brazilian Shelf. Continental Shelf Research, v. 2, p. 
509–524. 
 
VILAÇA, J.C.; NOGUEIRA, A.M.B.; SILVEIRA, I.M.; CARVALHO, M.S. DE; 
CUNHA, E.M.S. 1986. Geologia ambiental da área costeira da Ponta de Búzios à 
Barra de Maxaranguape-RN. In: SBG, XII Simpósio de Geologia do Nordeste, 12, 
Atas, Fortaleza, 10:220-227. 
 
VITAL, H. & FRAZAO E. P. 2005. Carta batimétrica da plataforma continental 
brasileira adjacente ao setor norte do estado do Rio Grande do Norte: Galinhos a 
Ponta do Mel. Workshop REDE PETROMAR, Natal-RN, CD-ROOM. 
 
VITAL, H.; SILVEIRA, M.; AMARO V.E.2005. Carta sedimentológica da 
plataforma continental brasileira – Área Guamaré a Macau (NE Brasil), utilizando 



 105 

integração de dados geológicos e sensoriamento remoto. Revista Brasileira de 
Geofísica. SBGF. Volume 23, n° 3, p.233-241. 
 
VITAL H, STATTEGGER K, AMARO VE, SCHWARZER K, FRAZÃO EP, 
TABOSA WF. 2008. Inner continental shelf off Northern Rio Grande do Norte, NE 
Brazil: A Modern high-energy siliciclastic-carbonate platform. In: Hampson G, 
Dalrymple R (eds). Recent Advances in Shoreline – shelf Stratigraphy. SEPM 
Special Issue 90.  
 
ZAR, J. H. 1996. Biostatistical Analysis. New Jersey, Prentice-Hall, 662p. 


