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RESUMO
A costa é uma zona de transição entre a influência terrestre, caracterizada pelo aporte fluvial e de sedi
mentos, e a influência marinha, caracterizada pelos movimentos da água do mar e seus parâmetros físi
cos. A circulação no ambiente costeiro está associada a processos locais e remotos, que atuam em
diferentes escalas e são responsáveis pela formação e variabilidade das correntes e mecanismos de
transporte. Processos de grandes escalas que se formam no oceano profundo se propagam até o ambi
ente de plataforma continental, que por sua vez, forçam novos processos que se propagam e se mesclam
com os processos da zona costeira. Uma vez que nesses ambientes, competem fenômenos em escalas
diferentes, a circulação resultante terá reflexos distintos sobre outros fenômenos de transporte. Definiti
vamente, a zona costeira representa o ponto de convergência entre diferentes processos, logo esse ambi
ente tende a ser afetado por mudanças abruptas, como tempestades ou por intervenção humana, e por
mudanças de longo prazo, como a mudança do nível relativo do mar. Esses efeitos são caracterizados
por mudanças no padrão de correntes, que por sua vez podem alterar padrões de transporte de sedimen
tos, e por fim, alterar o equilíbrio de forma e evolução da linha de costa. Nesse capítulo, serão apresen
tados os principais mecanismos de circulação e transporte que ocorrem nas escalas de oceano,
plataforma continental e da zona costeira, além de uma breve descrição das problemáticas relacionadas
aos impactos antrópicos ligados com esses processos.
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ABSTRACT
The coastal zone are the transition between the influence of terrestrial and marine processes, characterized by the interplay of the fluvial discharge and transports due to ocean currents and its physical parameters. The circulation of the coastal zone is associated with the local and remote processes, booths
ranging in the temporal and spacial scales, generating a wide variability of currents and transport mechanisms in this smaller environment when compared with the open ocean. Large scale processes are
originated from the deep ocean and propagate to the continental shelf, forcing other processes in this
shallower environment merging with mechanisms developed in the coastal zone. This downscale of circulation processes assumes different scales, hence the influence of these processes over structure of the
coastal zone and marginal sea are distinctive from behavior of the continental shelf and ocean. Definitely, the coastal zone represents a point of convergence between various processes, implying that this
environment have abrupt changes, as by the landfall of coastal storms or by disruptive human interference. Also, long term changes can affect coastal zones due changes in the relative sea mean level,
which shift the equilibrium between terrestrial and marine processes. This effects are characterized by
changes in the pattern of currents, which can alter the pattern of sediment transport and hence, the evolution of the coastline. In this chapter, the major processes of circulation and transport which occur
from the deep ocean to the continental shelf and finally progress to the coastal zone are presented, and
some of the problems related to human impacts associated with theses processes over transitional zone.

Keywords: Circulation, Transport, coastal ocean, continental shelf, nearshore.

1. PROCESSOS DE CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE
A definição de “processo” varia ao longo de diversos campos de pesquisa, mas pode ser resu
mido como um conjunto ordenado de atividades que interagem entre si e produzem um resultado
(Kampen, 1992). Assim, os processos de circulação e transporte mencionados ao longo desse capítulo
dizem respeito à interação de diferentes mecanismos físicos que geram o movimento de uma massa
d’água no ambiente marinho. Os movimentos do ambiente marinho são forçados por diversos fatores e
essa diversidade de forçantes resulta em grandes contrastes quando diferentes regiões do oceano são
comparadas. Essas regiões podem ser categorizadas em função da influência dos processos de mar pro
fundo, dos processos da plataforma continental e dos processos que ocorrem na região costeira. Esses
processos podem ser ordenados a partir do tamanho das suas escalas, onde a energia das maiores escalas
se dissipam no sentido das menores escalas, um processo conhecido como cascata de energia. Portanto,
cada uma dessas regiões do ambiente marinho apresenta escalas características de transporte e circu
lação, cada qual possuindo uma relevância específica, a partir do grau de influência na zona costeira,
sendo que a região onde a energia do sistema oceano é finalmente dissipada, representa o final dessa
cascata energética (Seeliger e Kjerfve, 2013).
Dada a importância dos fenômenos de circulação e transporte, devese esclarecer o significado
desses termos. O termo circulação se refere ao fluxo ou movimento de um fluido através de uma área
ou volume específico. Dessa forma, o fenômeno de circulação sempre estará associado a uma escala de
tempo e espaço bem determinadas, como a circulação dentro de um estuário, faixa de praia ou mesmo
dentro de uma bacia oceânica. Já o termo transporte, se refere ao movimento de uma substância ou
propriedade física, como contaminantes, nutrientes ou sedimentos, representando exemplos de
“substâncias” passíveis de serem transportadas. Dessa forma, a circulação e o transporte atuam em si
nergia, estruturando o ambiente costeiro e controlando a distribuição de parâmetros importantes do meio
biótico e abiótico.
A Figura 1 apresenta as principais diferenças entre as dimensões da zona costeira, plataforma
continental e oceano profundo. Conforme o quadro superior da Figura 1, o ambiente marinho tem a
maior proporção do seu volume ocupado pelo oceano profundo. Além disso, o oceano não é um volume
de fluído homogêneo, pois ele apresenta diversas fronteiras criadas a partir de gradientes de pro
priedades como temperatura e salinidade. A termoclina permanente é considerada a principal fronteira,
marcada por uma transição abrupta de temperatura entre a camada superficial do oceano e a camada
abissal.
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A termoclina se estabelece a partir do equilíbrio entre o fluxo vertical de calor da camada su
perficial do oceano para o fundo e o afloramento de massa d’água fria do fundo para a superfície
(Luyten et al. , 1983; Wunsch e Ferrari, 2018). O processo de formação da termoclina permite ilustrar
como a distribuição de calor no oceano força os processos de formação e transporte de massas d’água
em seu interior. Naturalmente, esses processos acabam influenciando as plataformas continentais adja
centes, a partir da intrusão de águas oceânicas no ambiente de menor volume das plataformas continen
tais. Como resultado, ocorre a alteração da constituição das massas d’água no interior da plataforma
continental, o que representa a perturbação de processos locais promovida por processos remotos, ori
ginados no oceano profundo (Csanady, 1981).
Os processos que ocorrem no oceano profundo e na plataforma continental atuam como
forçantes externas sobre a zona costeira, delimitada pela linha de costa e a profundidade em que as on
das influenciam o fundo, conforme o último quadro da Figura 1. Consequentemente, a zona costeira
apresenta um comportamento resultante de processos de origem local e remota. Aqui, se incluem a ar
rebentação das ondas e a dissipação das correntes de maré, responsáveis por gerar grande parte do
transporte líquido na zona costeira. Entretanto, a origem desses movimentos ocorre no oceano aberto. O
transporte líquido gerado por essas correntes atua sobre o fluxo de sedimentos, a distribuição de orga
nismos e a dispersão de poluentes e nutrientes. Estendendose para o interior do continente, os estuários
e lagunas representam a transição entre os ambientes marinhos e fluviais, de forma que a influência das
ondas e marés se propaga para dentro do continente. A forma como os processos marinhos se propagam
nesses ambientes depende das características do regime de ondas e de maré, que se opõem à descarga
dos rios. A interação entre esses processos é fundamental para a gestão costeira, uma vez que estão rela
cionados ao formato e evolução da costa, à qualidade da água e à previsibilidade do ambiente costeiro.

Figura 1. Esquematização do ambiente marinho a partir da divisão em zona costeira, plataforma conti

nental e oceano profundo. O primeiro quadro (superior) mostra uma referência de profundidade para
destacar a diferença de volume entre os ambientes destacados. O segundo quadro exibe o processo de
formação da termoclina (linha preta pontilhada) dentro do oceano profundo. O terceiro quadro mostra
a plataforma continental, representando as forçantes oceânicas que se propagam para o seu interior,
além de ilustrar as massas d’águas. No último quadro, a zona costeira é representada com seus proces
sos de pequena escala como formação de barras e arrebentação das ondas. Elaboração própria.
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Adicionalmente, a Figura 2 estabelece a relação entre as escalas temporal e espacial dos proces
sos abordados nesse capítulo. Os sistemas de correntes oceânicas que caracterizam uma circulação que
percorre todo a extensão de uma bacia oceânica é definido como circulação de grande escala. Sendo que
a sua variabilidade temporal apresenta período de oscilação de meses a dezenas de anos, em virtude da
sua maior inércia às forçantes que impulsionam essas correntes. No entanto, embebido dentro do padrão
de grande escala, existem movimentos de menores escalas espacial e temporal, referidos como padrão
de mesoescala. A circulação de mesoescala pode ser distinguida por oscilações do campo de velocidades
na forma de meandros ou vórtices ao longo de grandes sistemas de correntes. Sendo que a circulação de
mesoescala apresenta uma variabilidade que tipicamente segue o padrão sazonal, como os contrastes
entre o clima de verão e inverno.

Figura 2. Relação das escalas espacial e temporal que ocorrem no ambiente marinho. Os quadros su
periores mostram detalhes do campo de correntes dos movimentos de grande, meso e pequena es
calas. O quadro inferior mostra a escala temporal e espacial características de cada um dos padrões de
circulação. A seta marrom indica o dissipação de energia a partir da cascata de energia das maiores
para as menores escalas. Elaboração própria.
Finalmente, seguindo para as regiões costeiras, o padrão de pequena escala ganha relevância,
justamente por ter uma escala espacial e temporal que confere grande heterogeneidade ao litoral
(Woodroffe, 2002). Correntes de pequena escala tendem a responder quase que imediatamente às alte
rações de condições de tempo, além de causar impactos distintos sobre diferentes regiões da costa,
mesmo quando se encontram relativamente próximas. Por fim, o quadro inferior da Figura 2 destaca que
a energia introduzida pelas forçantes do movimento do mar se dissipa das maiores para as menores es
calas. Consequentemente, existe uma influência mútua entre processos de circulação oceânica e
costeira, que se estabelece entre suas fronteiras por diversos mecanismos.
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Nesse capítulo, serão apresentados os aspectos mais relevantes relacionados aos processos de
circulação e transporte e como esses controlam a zona costeira. A seção 2 aborda os processos de grande
escala do oceano e como esses repercutem sobre a zona costeira. Enquanto a seção 3 descreve os pro
cessos de circulação que ocorrem dentro da escala das plataformas continentais, a seção 4 trata daqueles
originados dentro da zona costeira. Por fim, a seção 5 descreve a forma como os processos de diferentes
escalas tratados nas seções anteriores agem sinergicamente sobre o ambiente da zona costeira.

2. MOVIMENTOS DE GRANDE ESCALA NO OCEANO
Os oceanos ocupam mais de 70% da superfície da Terra e são o “verdadeiro centro de massa”
do ambiente marinho. Isso implica que muitos dos processos que ocorrem nos ambientes costeiros e de
plataforma continental são forçados por processos originados no oceano profundo, uma vez que os
oceanos são um grande sorvedouro de substâncias e energia (Csanady, 1981). A distribuição desigual
dessas quantidades no oceano (anisotropia) é responsável pelos grandes padrões de circulação dos
oceanos, que criam mecanismos que redistribuem calor, salinidade e nutrientes pelo planeta Terra. Dessa
forma, nessa seção abordaremos os principais processos de circulação e transporte que ocorrem no
oceano profundo e como esses processos afetam os ambientes periféricos.

2.1

CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE DE GRANDE ESCALA

A fonte de energia responsável por impulsionar as correntes oceânicas é a radiação Solar, repre
sentada pelo fluxo de ondas curtas que atinge a atmosfera e a superfície do oceano, a qual é absorvida
como calor e gera movimentos de massas de ar, que por sua vez, transferem movimento para as cor
rentes oceânicas. Essa energia gera processos físicos, a partir da sua transferência para o interior do
oceano e por fluxos entre o oceano e atmosfera. Entretanto, os oceanos não acumulam calor indefinida
mente. A quantidade de calor conservada pelo oceano é limitada por um equilíbrio dinâmico (Garrison,
2012). A quantidade de calor contida em certa quantidade de massa d’água oceânica é o resultado
líquido de diversos fluxos de entrada e saída de calor. Esses fluxos incluem a entrada de calor provida
pela radiação Solar, o balanço entre os fluxos de calor entre o oceano e a atmosfera (ondas longas), os
fluxos de calor sensível a partir dos limites dessa massa d’água, os fluxos de calor latente e, finalmente,
os fluxos advectivos – a quantidade de calor recebido ou perdido por correntes oceânicas (Washington
e Parkinson, 2005).
Como a atmosfera apresenta uma capacidade térmica muito menor do que a do oceano, os
fluxos atmosféricos são mais intensos do que os oceânicos. Dessa forma, a atmosfera também é respon
sável por transferir energia cinética através da superfície do oceano, conforme mostrado pela Figura 3.
Removendo o fenômeno das marés, os movimentos oceânicos são formados a partir de gradientes de
densidade e pela ação dos ventos.
O principal mecanismo que afeta a circulação no oceano é o estabelecimento da força de gradiente de pressão, formada a partir da diferença de pressão entre diferentes regiões (Talley, 2011). A
diferença de pressão entre dois pontos pode estar associada ao desnível da superfície do mar e, nesse
caso, referese como pressão barotrópica. Ou pode estar associada à inclinação de superfícies de den
sidade constante (ou superfície isopicnal) no interior do oceano, referida como pressão baroclínica.
Como exemplo, as linhas brancas pontilhadas da Figura 3 representam uma superfície isopicnal,
mostrando que suas inclinações no interior do oceano não segue necessariamente o desnível da superfí
cie do oceano.
A força de gradiente de pressão é responsável por dois mecanismos importantes de formação
de correntes: o fluxo barotrópico e o vento térmico. A principal distinção ocorre pelo fato do fluxo
geostrófico estar associado à declividade da superfície do oceano, o que gera uma corrente constante
em sentido e intensidade ao longo da coluna d’água. Enquanto que o vento térmico, estando associado
à pressão baroclínica, gera uma corrente cuja intensidade e sentido variam ao longo da coluna d’água,
isto é, sofre um cisalhamento de velocidades (Figura 3).
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Considerando que as correntes oceânicas resultam da soma de diversos mecanismos, as com
ponentes geostrófica e baroclínica representam uma fração significativa dos fluxos de grande escala
(CushmanRoisin e Beckers, 2011). Outra componente importante é a gerada pela atmosfera, que atua
a partir de grandes sistemas de ventos, que estabelecem gradientes de elevação no oceano e causam
movimentos verticais responsáveis por deformar as isopicnais. Esses mecanismos estão associados à
manutenção de correntes de grande escala dos giros subtropicais e correntes equatoriais.

Figura 3. Representação dos processos e feições oceânicas de grande e mesoescala. Em superfície,
estão representados os processos de fluxo de calor entre o oceano e a atmosfera, assim como a
transferência de momento do ar, pelo estresse causado pelo vento. A linha preta tracejada representa a
divisão entre a camada superficial, que sofre maior influência da interação oceanoatmosfera, e a
camada profunda, onde os movimentos se originam a partir de processos termohalinos. As linhas
pontilhadas em branco representam limites verticais e horizontais entre massas d’águas com diferentes
propriedades. Elaboração própria.
As correntes oceânicas desenvolvidas nos giros subtropicais tendem a ser mais intensas nas
bordas das bacias oceânicas e apresentam uma assimetria, com as correntes do lado oeste sendo mais
intensas do que as do lado leste. Essa assimetria se deve ao sentido de rotação da Terra (de oeste para
leste), que causa deslocamento do topo do giro oceânico para a borda oeste. Dessa forma, o gradiente
de pressão é maior no lado oeste e menor no lado leste, causando a diferença de intensidade das cor
rentes, conforme descrito pelo trabalho clássico de Stommel (1948). Essas correntes transportam calor
e salinidade da faixa equatorial para as altas latitudes e, como exemplos, temos a Corrente do Golfo, a
Corrente do Brasil e a Corrente de Kuroshio, que exercem um grande efeito sobre o clima dos conti
nentes que margeiam (Peterson e Stramma, 1991). No entanto, essas correntes não apresentam um es
coamento uniforme, pois existem processos turbulentos caracterizados pela geração e liberação de
meandros e vórtices, que se formam a partir da dissipação de energia cinética dessas correntes. Du
rante o processo de formação desses vórtices, grande volume de água pode acabar sendo aprisionado
em seu interior, podendo ser transportado por grandes distâncias, a partir da transladação do vórtice
pelo oceano. Assim, representando um mecanismo importante de transporte de massas d’águas no
oceano (McWilliams, 2008).
Na região do Equador, as correntes são forçadas pelos ventos alísios, que sopram de leste e
causam acúmulo de água na borda oeste das bacias oceânicas. Uma distinção importante para as cor
rentes equatoriais é que próximo à linha do Equador o efeito da rotação da Terra é aproximadamente
nulo.
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De forma que esse sistema de correntes tende a se manter aprisionado ao longo da linha do
Equador. Os ventos alísios causam uma sobreelevação na borda oeste, mas, em superfície, o atrito do
vento inibe o fluxo de contracorrentes para o leste, o que força uma circulação de retorno subsuperfi
cial. Esse processo causa afundamento ou subsidência de água no lado oeste, e afloramento ou
ressurgência de água no lado leste. Consequentemente, a borda oeste apresenta uma termoclina mais
profunda do que o lado leste, o que forma uma piscina de água quente do lado oeste da bacia oceânica
(Vallis, 2017).
A camada profunda do oceano é muito pouco afetada pela atmosfera, de forma que suas cor
rentes se formam a partir de processos termohalinos. Os processos termohalinos são ocasionados por
diferenças de densidade, geradas majoritariamente pelos valores de salinidade e temperatura das mas
sas d’água. Massas d’águas formadas em regiões equatoriais, quando são transportadas para as lati
tudes mais altas, cedem calor gradualmente para a atmosfera, até que, nas regiões polares, a queda de
temperatura aumenta a densidade da massa d’água até o ponto de causar seu afundamento. Ela tende a
afundar até a profundidade de equilíbrio para sua densidade, e passa a fluir horizontalmente com uma
velocidade muito menor do que as correntes de superfície (Talley, 2011). Essa corrente tende a con
servar seus valores de temperatura e salinidade originais, mas os valores de nutrientes e gases incor
porados em superfície sofrem consumo por atividade biológica e difusão, permitindo seu uso como
traçador do movimento dessas correntes, uma vez que sua medida direta é impraticável.

2.2

FRENTES OCEÂNICAS

Os oceanos não são um fluido homogêneo, de forma que apresentam diversas massas d’água
com propriedades distintas. Ao longo do limite entre massas d’água ocorre a formação de gradientes
intensos de suas propriedades, tais como salinidade, temperatura e concentração de clorofila. Esses
gradientes são denominados frentes oceânicas e encontramse distribuídos de forma generalizada por
todo o oceano (Pollard e Regier, 1992). As frentes oceânicas se formam a partir de processos de circu
lação, que tendem a restringir a mistura entre as massas d’águas, de forma que a detecção de frentes
pode ser associada a regimes distintos de circulação (Gangopadhyay e Robinson, 2002). Por sua vez,
tais regimes são responsáveis por afetarem o transporte de calor e nutrientes e a distribuição de orga
nismos marinhos.
Ao longo das frentes oceânicas de larga escala ocorre a formação de correntes que acompa
nham a orientação da frente. Essas correntes apresentam um cisalhamento de velocidade no lado da
massa d’água menos densa em função do gradiente de pressão. Além de correntes horizontais, as
regiões de frentes oceânicas também apresentam movimentos verticais mais intensos, bombeando nu
trientes através da termoclina e causando o aumento da produção biológica nessas regiões (Cushman
Roisin e Beckers, 2011). As frentes de mesoescala ocorrem ao longo de feições de vórtices e mean
dros associados a grandes correntes oceânicas. Devido à variabilidade dessas feições, a posição e
intensidade das frentes oceânicas tende a variar junto com a escala desses processos. Dessa forma, as
frentes estruturam os grandes ecossistemas marinhos, uma vez que sua presença no oceano afeta a
distribuição de espécies em função das condições que favorecem a produção biológica.
A produção biológica em regiões de frentes oceânicas ocorre a partir dos fluxos verticais que
atuam bombeando nutrientes e mantendo os organismos produtores na camada superficial do oceano.
Esses dois mecanismos são necessários, uma vez que os nutrientes e os organismos devem se manter
em uma profundidade onde a radiação solar seja atuante. Com isso, organismos consumidores são
atraídos a estas regiões mais produtivas. De forma que ao largo de grandes sistemas frontais encon
tramse grandes ecossistemas marinhos, que representam regiões extensas de ressurgência de águas
ricas em nutrientes (Belkin et al. , 2009). Dessa forma, as frentes oceânicas delimitam a distribuição de
espécies e a estrutura das comunidades biológicas do oceano.
A presença das frentes também está associada com a distribuição de poluentes passíveis de
serem advectados pelas correntes. As correntes transversais às frentes oceânicas são muito pouco in
tensas, o que causa o acúmulo de poluentes, tais como as substâncias químicas ou o lixo marinho, ao
longo das frentes (Lohmann e Belkin, 2014).
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De maneira que, recentemente, atividades de exploração dos oceanos vem considerando em
seus impactos a presença de frentes oceânicas e a diversidade de organismos associados a elas. Pois
como as frentes oceânicas apresentam maior produtividade, a presença de altas concentrações de
poluentes nessas regiões é agravada por afetar as espécies atraídas para essas regiões (Schneider,
1990). Sendo essas regiões exploradas pela indústria pesqueira, esse efeito pode se refletir sobre a
qualidade do consumo do pescado e por fim, sobre a saúde humana.

2.3

ONDAS E MARÉS OCEÂNICAS

Embora ondas e marés sejam fenômenos distintos, ambas se desenvolvem a partir de grandes
regiões oceânicas e, posteriormente, se propagam para as regiões costeiras. As marés oceânicas são
formadas pelo gradiente de força gravitacional ao longo da superfície da Terra, com suas componentes
majoritariamente criadas pela Lua e o Sol, e, secundariamente, pelos demais corpos celestes. As marés
se formam exclusivamente no oceano, pois a massa de fluídos sobre os mares costeiros é muito pe
quena para que as forças geradoras de maré possa afetálos (Pugh e Woodworth, 2014). De forma que
o fenômeno de marés observado nas plataformas continentais é o reflexo da incursão das marés nesses
ambientes mais rasos. A Teoria da maré de equilíbrio foi o primeiro modelo criado para explicar a
influência dos astros sobre a formação das marés (Garrison, 2012). Esse modelo explica a formação
da maré sem a presença das massas continentais, o que não o torna muito útil para ser usado em pre
visões do comportamento observado nos oceanos.
O comportamento das marés é melhor representado pela Teoria dinâmica das marés.
Levandose em consideração a rotação da Terra, a massa de fluídos tem o seu movimento afetado pela
sua própria inércia, além da fricção do oceano com o fundo. Esses dois fatores causam uma de
fasagem de algumas horas entre as marés altas, com a passagem da Lua. Além disso, com o aumento
da distância do Equador, o movimento da maré também passa a ser afetado pela aceleração de
Coriolis. Dessa forma, a abordagem passa a tratar a maré como ondas de gravidade superficiais de
água rasas, passíveis de reflexão, refração e de interação entre elas. Essas ondas se propagam sobre
uma bacia oceânica com profundidade suficiente para sentir o efeito da rotação da Terra. As marés se
propagam em torno de pontos anfidrômicos, que são locais onde não existe variação de altura da
maré e onde a amplitude máxima ocorre nas margens das bacias oceânicas (Brown, 1999). As marés
apresentam características de ondas longas, com períodos de 24 horas e 12 horas, referidos como
maré diurna e maré semidiurna, respectivamente. As correntes formadas pelas marés oceânicas são
tipicamente da ordem de 0.25 cm.s1 (Pugh e Woodworth, op. cit. ), muito menores quando comparadas
as velocidades de outros processos. Os valores de amplitude das componentes das marés apresentam
variações ao longo das bacias, sendo causadas pela geometria dos contornos continentais e pela dis
tribuição batimétrica.
As ondas oceânicas são formadas pela ação prolongada dos ventos sobre uma grande área do
oceano. A área na qual o vento atua é denominada de pista de vento , sendo a intensidade e duração do
vento, as variáveis importantes para a transferência de energia cinética para a superfície do mar. Com
essa transferência, as ondas começam a crescer, tendo sua altura e período proporcionais à duração,
tamanho da pista e velocidade do vento. Existe uma distinção entre as ondas que estão recebendo ener
gia dos ventos daquelas que já se encontram distantes da pista do vento (Holthuijsen, 2010). As ondas
que ainda recebem energia de ventos locais são denominadas de vagas (sea ), enquanto as ondas que já
se encontram longe do seu centro de formação são denominadas de ondas de swell. O swell é uma onda
que se autossustenta e que tem a capacidade de viajar por longas distâncias, sendo caracterizada por
longos períodos. Embora as ondas não atuem idealmente como mecanismos de transporte, como ocorre
com as correntes oceânicas, ou quando o processo de arrebentação se torna relevante, sua passagem em
grupos de ondas pode contribuir com desenvolvimento de Células de Langmuir. As células de
Langmuir são uma estrutura de circulação gerada pelo vento que tende a criar linhas de convergência no
oceano, tendendo a acumular material em suspensão ou mesmo afloramentos de algas microscópicas
(Thorpe, 2004). Dessa forma, sem os processos de arrebentação e interação com fundo, as ondas são
mecanismos relevantes no ambiente oceânico.
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3. PROCESSOS DE CIRCULAÇÃO NOS AMBIENTES DE
PLATAFORMA CONTINENTAL
O principal contraste entre o oceano e o ambiente de plataforma continental decorre do fato da
massa de fluídos que ocupa a plataforma ser muito menor, se comparada à do oceano profundo. Como
consequência, os processos de circulação e transporte da plataforma respondem mais rapidamente às
oscilações das forçantes, tanto locais quanto remotas. Um breve resumo dessa variabilidade é apresen
tado no Quadro 1, onde consta a escala de tempo característica de alguns processos de circulação
observados em plataformas continentais. As forçantes remotas são aquelas geradas no oceano, cuja
influência força a circulação nas fronteiras da plataforma continental. Em contrapartida, as forçantes
regionais são aquelas que se originam dentro do próprio ambiente de plataforma. Adiante, ainda nessa
seção, será feita uma breve descrição dos principais processos atuantes na circulação que ocorrem nas
plataformas continentais, que são: a intrusão de massas d’água oceânicas, as marés oceânicas, a circu
lação induzida pelo vento e as plumas de rios de grande escala.

Quadro 1 . Escala temporal de variabilidade dos processos de circulação mais relevantes
que ocorrem em ambientes de plataforma continental

Fonte: adaptado de Walsh (1988).

3.1

INTRUSÃO DE MASSAS D’ÁGUA

Como visto na seção 2, os oceanos não são homogêneos e apresentam gradientes horizontais e
verticais de propriedades, tais como temperatura, salinidade e concentração de clorofila. Esses gra
dientes são associados às fronteiras entre diferentes massas d’águas com propriedades específicas,
passíveis de serem transportadas por movimentos de grande e mesoescala. Logo, esses movimentos
podem induzir à intrusão de massas d’água oceânicas além do limite da quebra da plataforma conti
nental e talude. Esse processo de intrusão de massas d’água oceânicas no ambiente de plataforma con
tinental representa uma forçante remota, cuja importância reside no fato dessas massas d’água
mudarem drasticamente as propriedades físicoquímicas e biológicas em uma vasta porção da
plataforma continental, da região de plataforma externa até a interna (Simpson e Sharples, 2012 ).
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O principal processo de intrusão de massas d’águas oceânicas na zona costeira é a ressurgência costeira. A ressurgência é causada pela ação de divergência induzida pelos campos de vento sobre

uma grande área do oceano, próxima à borda do continente. A divergência gera um transporte normal
à linha de costa em direção ao mar aberto, e, por continuidade, induz à ascensão de água de fundo,
promovendo a incursão de massa d’água oceânica profunda através do talude (O’Brien e Hurlburt,
1972). As massas d’água profundas geralmente são mais frias e enriquecidas em nutrientes, de forma
que sua intrusão representa um estímulo para o aumento da produtividade na plataforma continental
(Olivieri e Chavez, 2000). A ressurgência pode ser caracterizada pelo afloramento em superfície das
isopicnais, que marcam o limite entre a massa d’água de plataforma e a massa d’água profunda. A dis
tância dessas isopicnais da linha de costa indica a intensidade da ressurgência, que está diretamente
associada à profundidade original da massa d’água e ao impulso do vento, isto é, a velocidade e per
sistência do vento atuante sobre a superfície do mar. Além do vento, a influência de vórtices oceânicos
de mesoescala também contribui para o processo de ressurgência. Nesse caso, o campo de velocidade
dos vórtices bombeiam água para fora da plataforma, abrindo espaço para a entrada de água profunda
na camada superior da coluna d’água. Embora seja um processo de menor ordem do que a ressurgên
cia induzida pelo vento, esse processo é uma fonte de variabilidade importante para a intrusão vertical
de água de fundo (Calado et al. , 2010).
O efeito da ressurgência sobre o ambiente de plataforma continental se deve, entre outras
coisas, ao grau de influência nos diferentes setores da plataforma continental – a plataforma externa,
média e interna, conforme apresentado na Figura 4. A plataforma externa estendese desde a quebra
de plataforma até o interior, muitas vezes marcada pela presença de uma frente de plataforma (Acha
et al. , 2004). A plataforma interna é definida como a região externa à zona de surfe, onde as
camadas turbulentas de superfície e de fundo se mesclam. Já a plataforma média é definida em
função das frentes de salinidade e temperatura, estendendose desde o limite externo da plataforma
interna até o início da plataforma externa. Portanto, em função das condições ambientais, o compri
mento de cada um desses setores muda ao longo do tempo, desde a escala sazonal à escala decadal,
tais como as mudanças induzidas pela oscilação de modos climáticos que ocorrem no oceano (Brink,
2016).

Figura 4. Esquema dos padrões do ambiente de plataforma continental e seus setores. O setor externo
da plataforma é aquele cuja influência oceânica ocorre com maior intensidade, referindose à intrusão
de massas d’água de fundo, correntes de borda e maré. O setor de plataforma média é delimitado pela
posição das frentes formadas entre águas oceânicas e as águas de menor salinidade formadas pela
descarga fluvial. Por fim o setor interno se estende a partir zona externa de influência das ondas até a
plataforma média. Os gradientes do ambiente de plataforma e as correntes apresentam uma orientação
predominantemente paralela à orientação da costa devido às restrições dinâmicas. Elaboração própria.
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O tamanho relativo de cada setor da plataforma continental depende primeiramente do próprio
comprimento da plataforma, sendo que esses três setores podem ser claramente delimitados por perfis
de temperatura e salinidade em plataformas largas (ordem de 100 km) enquanto uma plataforma
estreita (ordem de 40 km) pode ter toda a sua extensão ocupada pelo regime da plataforma externa
(Walsh, 1988). De forma geral, as correntes longitudinais são mais intensas do que as correntes
transversais. Sobre a plataforma externa, isso ocorre pelo fato das correntes de borda serem obri
gadas a seguir o contorno batimétrico da plataforma. Já na plataforma média e interna, tanto as cor
rentes geradas por vento, quanto aquelas geradas pelas ondas tendem a gerar fluxos longitudinais
(Csanady, 1981).

3.2

INCURSÃO DAS MARÉS SOBRE AMBIENTES DE PLATAFORMA

Como discutido na seção anterior, a maré é gerada em regiões onde a profundidade seja
grande o suficiente para que a coluna d’água seja afetada pelas atrações gravitacionais da Lua e do
Sol. Entretanto, quando a onda de maré se aproxima de uma plataforma continental, a profundidade
pode reduzir para algumas centenas de metros. Como a velocidade de propagação das ondas depende
da profundidade, ocorre o efeito de refração da maré, que tende a se alinhar com a orientação da
batimetria. Se a onda de maré incidir em um ângulo reto, parte da onda será refletida de volta ao
oceano e parte se propagará para o interior da plataforma continental.
Ao atravessar o limite da plataforma externa, a maré aumenta sua amplitude por um fator de
1,5 a 2 vezes, em virtude da conservação de fluxo de energia carregado pela onda, já que o produto da
amplitude pela profundidade deve ser mantido constante. As correntes geradas pela maré sofrem uma
amplificação ainda maior (Walsh, 1988). Outro fator se deve ao comprimento da plataforma continen
tal; quando se trata de uma plataforma estreita, a progressão da maré mantém a mesma a orientação
do ponto anfidrômico; já para uma plataforma larga, a maré age de forma ressonante sobre a borda da
plataforma, causando a propagação de novas cristas. Dessa forma, a amplitude de maré também
dependerá da distância que a plataforma se encontra do ponto anfidrômico (Simpson e Sharples,
2012). No ambiente de plataforma, a progressão das marés é explicada pela dinâmica das ondas de
Kelvin. Essas ondas têm o seu sentido de propagação definido pelo continente e pela latitude. Assim,
uma onda de maré no Hemisfério Sul e na borda leste do continente terá sua propagação restrita para
norte (em direção ao Equador); enquanto que na borda oeste, sua propagação ocorrerá no sentido sul
(em direção ao polo). Esse processo ocorre de forma invertida no Hemisfério Norte.
No caso das correntes de maré, estas apresentam maior flutuação quando comparada com os
valores de variação de altura da maré. Isto se deve ao fato das correntes serem mais afetadas pela pro
fundidade, por constrições e pela forma da linha de costa e de seus canais. A velocidade dessas cor
rentes é máxima no ponto de maré alta e seguem o mesmo sentido da propagação da onda de maré
(Pugh e Woodworth, 2014). Atualmente, as correntes e a altura da maré representam os fenômenos
com a previsão numérica mais assertiva, de forma que o uso das marés oceânicas como informação de
entrada permite a reprodução das correntes de maré em ambiente de plataforma continental, a partir de
modelos hidrodinâmicos, fazendo das correntes de maré o padrão de circulação melhor previsível
(Egbert e Erofeeva, 2002).

3.3

CIRCULAÇÃO INDUZIDA PELO VENTO

A transferência de energia cinética da atmosfera para a superfície do oceano depende da
velocidade e permanência do vento. Outras variáveis secundárias se referem a densidade do ar e da
água, uma vez que esses parâmetros definem os coeficientes de atritos entre o mar e o ar (Walsh,
1988). A influência do vento tende a atingir uma certa profundidade da coluna d’água, uma vez que a
água apresenta um coeficiente de mistura vertical muito pequeno. Mudanças de pressão atmosférica
também atuam sobre a formação de correntes, sendo esse efeito denominado como barômetro inver
tido, uma vez que a superfície do mar responde de forma inversa às variações de pressão (Pugh e
Woodworth, op. cit.). Entretanto, a pressão atmosférica possui uma influência muito menor do que o
impulso do vento.
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Quando o vento sopra sobre o mar, a corrente em superfície gerada não segue o mesmo sen
tido do vento, mas apresenta uma defasagem de 45º. Com o aumento da profundidade, a velocidade
gerada tende a reduzir sua intensidade e, em virtude do atrito interior da coluna d’água, continua
sofrendo deflexão, formando uma espiral. O efeito líquido dessas velocidades é um transporte trans
versal ao vento (à direita no Hemisfério Norte e à esquerda no Hemisfério Sul). Dessa forma, um
vento que sopre próximo à costa pode causar movimentos de ressurgência ou subsidência (Simpson e
Sharples, op. cit.). Esse transporte é explicado pela dinâmica de Ekman, e se estende até uma camada
limite chamada de profundidade de Ekman. Quando a profundidade da plataforma coincide com a
profundidade de Ekman, o atrito de fundo também passa a afetar as correntes. Com isso, nas regiões
mais rasas da plataforma, a componente do transporte de Ekman tende a contrabalancear o gradiente
de pressão formado pela sobreelevação do vento (Csanady, 1981). Dessa forma, as velocidades
transversais ao sentido do vento tendem a ser canceladas pela componente barotrópica, de forma que
as correntes desenvolvidas passam a seguir a mesma orientação do vento.
Em regiões de alta latitude, é comum a passagem de frentes frias, associadas a ventos que são
contrários aos ventos dos grandes centros de alta pressão das latitudes médias. A passagem de frentes
frias resultam muitas vezes em ventos intensos, que acabam gerando eventos de sobreelevação do
nível do mar, acompanhando a sua passagem (Castro e Lee, 1995). A passagem de ciclones extratropi
cais também é responsável por eventos de sobreelevação do nível do mar, podendo causar inundações
drásticas na zona costeira (Irish, 2008). A estrutura vertical de massas d’águas da plataforma conti
nental é capaz de determinar a intensidade desses ciclones ao atingirem a zona costeira. Esses ciclones
absorvem calor do oceano para se manterem, ou seja, o calor da camada superficial da plataforma
continental é o combustível que impulsiona os ciclones. Dessa forma, a intrusão de águas mais frias
na plataforma pode diminuir a espessura da camada de água mais quente superficial, reduzindo a
intensidade com a qual o ciclone atinge regiões do continente a dentro (Houze et al., 2006).

3.4

PLUMAS DE GRANDE ESCALA

Quando um rio de grande vazão desemboca no oceano, uma pluma é formada. As plumas
costeiras apresentam geralmente baixa salinidade e elevada concentração de sedimentos ou de matéria
terrígena (Simpson et al., 1993). As plumas de grande escala são aquelas cujo espalhamento é predo
minantemente afetado pela rotação da Terra. De forma que a propagação da pluma é definida pelo ajuste
geostrófico, onde a latitude define o sentido do escoamento da pluma em função do parâmetro de
Coriolis (CushmanRoisin e Beckers, 2011). A Figura 5 apresenta um esquema geral sobre o espa
lhamento de uma pluma de grande escala. Embora existam plumas que afetam regiões de bacias oceâni
cas, interferindo em processos de grande escala oceânica e atmosférica (White e Toumi, 2014), nessa
seção, nos limitaremos aos processos que se estendem sobre os ambientes de plataforma continental,
precisamente, os processos envolvendo as plumas cujo comprimento vai além da plataforma interna.
Além da influência das plumas de grande escala sobre o ambiente de plataforma continental,
as plumas também são responsáveis por exportar quantidades significativas de material terrígeno para
o oceano aberto. A intensidade dessa contribuição depende da razão entre o comprimento da pluma e o
comprimento da plataforma continental, além da latitude em que a pluma se forma (Sharples et al.,
2017). Esses fatores são responsáveis por reduzirem o tempo de residência (ou de permanência) dos
nutrientes na plataforma continental. Uma vez que o ambiente de plataforma é muito mais produtivo
do que o ambiente do oceano adjacente, os nutrientes que chegam à plataforma são rapidamente con
sumidos e, por consequência, a fração desses nutrientes que efetivamente alcança o oceano profundo é
drasticamente reduzida (Izett e Fennel, 2018). Logo, uma pluma que se aproxima em comprimento à
extensão da plataforma, será capaz de exportar uma maior proporção de nutrientes para além da que
bra de plataforma, alcançando o oceano exterior. O papel da latitude se refere diretamente ao
parâmetro de Coriolis, de forma que plumas em maiores latitudes serão mais influenciadas pela ro
tação da Terra. O efeito da rotação da Terra se reflete no grau de deflexão do espalhamento da pluma,
que age no sentido de aprisionar a pluma ao largo da costa, restringindo sua propagação no sentido
transversal sobre a plataforma e, assim, reduzindo a exportação de nutrientes para o oceano (Garvine,
1999).
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Figura 5. O espalhamento de um pluma de grande escala sobre o ambiente de plataforma continental.
Como a pluma apresenta contrastes de densidade (salinidade e sedimento em suspensão), o campo de
dispersão da pluma apresenta uma circulação diferente do padrão das correntes de plataforma. Usual
mente, a pluma desenvolve um bojo de recirculação antes de uma corrente costeira ser formada. O
padrão de transporte das plataformas continentais não favorecem a ocorrência de fluxos transversais à
quebra da plataforma. Assim, as plumas representam uma contribuição importante para a exportação
de nutrientes para o oceano profundo, pois são capazes de propagar material terrígeno além da quebra
de plataforma. Elaboração própria.
Outro fator que exerce influência na exportação de material terrígeno entregue pelas plumas
para o oceano profundo é a interação com feições de mesoescala. Quando, ao largo da plataforma,
ocorre a formação de meandros e vórtices, estes podem entranhar parte da pluma, aumentando sua
mistura com o oceano exterior, uma vez que esse mecanismo força o transporte da pluma além da
quebra de plataforma. Esse processo se desenvolve a partir do meandramento de uma corrente de
borda, seguida pelo avanço do meandro sobre o ambiente de plataforma. Durante essa incursão do
meandramento, ocorre o entranhamento da pluma de baixa salinidade, aumentando a sua taxa de
mistura além da quebra de plataforma, pois este processo facilita sua entrada no oceano exterior
(Schiller et al. , 2011). Somado a isso, a ação de ventos constantes associados a regimes sazonais,
como monções e frentes frias, pode favorecer ou limitar o entranhamento das plumas através do trans
porte induzido por eles (Matano et al. , 2014).
Sobre a atuação dessas forçantes, a Figura 6 resume as principais forçantes que afetam a cir
culação do campo das plumas. Como posto anteriormente, a geostrofia é o principal regime pre
dominante sobre o movimento da pluma. No entanto, a presença de correntes costeiras podem gerar
perturbações. Correntes até mesmo na ordem de 0,10 m.s¹ podem induzir transportes residuais con
trários ao escoamento geostrófico (Hickey et al. , 2005). O regime geostrófico se estabelece a partir
do equilíbrio entre a força de Coriolis e o gradiente de pressão, formado pelo desnível da superfície do
mar, causado pela descarga fluvial. Como a força de Coriolis está associada à latitude, plumas de altas
latitudes são mais influenciadas pela rotação da Terra, tendo sua propagação restringida no mesmo
sentido das ondas de Kelvin. Resultando em plumas com um maior tempo de excursão sobre a
plataforma continental (Cole e Heatland, 2016).
As marés atuam sobre o campo da pluma a partir dos fluxos de correntes gerados. A principal
característica dessas correntes é a intensa mistura vertical promovida desde o fundo até a superfície da
água. Essa mistura aumenta a diluição da pluma e erode a estratificação da coluna d’água e as frentes,
formadas pelos contrastes de densidade. De forma semelhante, a ação do orbital das ondas formadas
pelo vento também podem acentuar essa mistura vertical (Kirinus et al. , 2012). Além disso, a inte
ração com a geometria da costa também é responsável por desencadear regimes turbulentos que se so
mam ao processo de mistura da pluma (Chen, 2014).
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A ação dos ventos também influencia a estrutura de estratificação da pluma. Quando ventos
favoráveis à ressurgência ocorrem, a mistura da pluma é favorecida e o seu espalhamento superficial
aumenta. Já quando ventos favoráveis à subsidência ocorrem, o espalhamento da pluma é suprimido,
formando um intenso gradiente horizontal ao largo da costa (Pimenta e Kirwan, 2014).
Como as plumas estão diretamente associadas à presença dos rios, a descarga fluvial repre
senta o principal fator dominante sobre a escala e a dinâmica das plumas. Como o ciclo hidrológico e
as dimensões da bacia de drenagem continental controlam a magnitude da descarga fluvial, a variabi
lidade da descarga é responsável pelas oscilações sazonais da escala da pluma. Durante os picos de
descarga dos rios, as plumas reduzem a sua mistura com o ambiente marinho, em função da deflexão
causada pelo efeito da rotação da Terra, mantendo a integridade e estrutura halina da pluma por longos
percursos. Enquanto que em períodos de vazão reduzida, a mistura da pluma se intensifica devido ao
fato dos processos de entranhamento com o mar serem favorecidos (Halverson e Pawlowicz, 2008).
Portanto, a descarga fluvial representa o principal fator a controlar o alcance da pluma costeira no
oceano.
A forma da linha costa, a geometria dos canais fluviais e a extensão da plataforma continental
são variáveis que limitam a extensão da pluma. Além da imposição de barreiras físicas, a forma da
costa pode acentuar ou dissipar a progressão da maré e afetar assim, a mistura da pluma (Lai et al. ,
2015). Assim como a profundidade de canais na costa e na plataforma atuam no sentido de direcionar
o escoamento da pluma (Lee e ValleLevinson, 2013). O contraste entre a densidade da pluma e a
densidade do ambiente exterior é responsável pelos movimentos de natureza baroclínica (Ellison e
Turner, 1959). Esses movimentos são mais evidentes quando a ação dos ventos e da maré encontrase
ausente. Tais movimentos atuam ainda na geração de turbulência ao longo da interface entre a pluma e
a água do mar (Hetland, 2017).

Figura 6. Representação dos sete principais fatores que controlam a circulação das plumas. Esses

fatores apresentam diferentes contribuições, em função da escala da pluma costeira. Dessa forma, aqui
é ilustrado o seu efeito, quando considerado isoladamente: a) As correntes costeiras quando suficien
temente intensas são capazes de influenciar a propagação da pluma, restringindo seu espalhamento;
b) A rotação da Terra afeta o sentido de propagação da pluma costeira em função do equilíbrio
geostrófico estabelecido; c) As correntes de maré atuam através da mistura vertical induzida pelos
ciclos de maré; d) O vento, atuando remota e localmente, induz correntes que podem reduzir ou
aumentar a expansão da pluma; e) A descarga fluvial é responsável pela escala vertical e horizontal da
pluma; f) A forma da linha de costa pode gerar ressonâncias internas capazes de afetar o espalhamento
das plumas; g) O contraste de densidade entre a água da pluma e o ambiente externo é responsável por
modular as taxas de mistura, estratificação e entranhamento. Elaboração própria.
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Dentro do ambiente de plataforma, os processos listados na Figura 6 representam os principais
fatores associados à dinâmica das plumas de larga escala, a qual permite entender como as plumas
são relevantes para o transporte e circulação de substâncias, tais como nutrientes, poluentes e sedimen
tos, das zonas costeiras para o mar e oceano exterior. Para as plumas de escalas menores, outros proces
sos ganham relevância e serão discutidos na seção seguinte, sobre a circulação na zona costeira.

4. CORRENTES DE PEQUENA ESCALA NA ZONA COSTEIRA
As zonas costeiras são ambientes de transição entre o mar e o continente, e assim, conse
quentemente, a zona costeira encontrase submetida à influência dos processos marinhos e continen
tais. Adicionalmente, as zonas costeiras são as regiões onde os maiores centros populacionais (maiores
cidades do mundo) estão estabelecidos. A partir disso, podemos adicionar a fronteira antrópica ao
espaço costeiro, além de reconhecer a atividade humana como o maior agente transformador da zona
costeira (Kennish e Paerl, 2010). A confluência desses inúmeros processos sobre o ambiente costeiro
resulta em uma grande variabilidade temporal, de forma que em uma única região geográfica da costa
podem existir múltiplos ambientes ao longo do tempo. Devido a zona costeira ser um ambiente muito
mais restrito, sua circulação é caracterizada por movimentos de pequena escala, contendo padrões de
circulação e transporte que correspondem em intervalos de tempo muito mais curtos às forçantes
ambientais. Nessa sessão serão abordadas as correntes desenvolvidas pelas ondas, marés e plumas de
pequena escala.

4.1

CIRCULAÇÃO INDUZIDA PELA AÇÃO DAS ONDAS

As ondas geradas no oceano, ao entrarem no ambiente costeiro, encontram obstáculos repre
sentados pela linha de costa e pelo fundo. A partir de um certo limite de profundidade, referido como
profundidade de fechamento, que é determinado pela razão entre comprimento e altura da onda, a
onda sofre com o atrito com o fundo, dissipando energia. Com seu avanço sobre a costa, a onda perde
velocidade e comprimento, enquanto ganha altura, até o ponto crítico, gerando movimentos turbulentos capazes de ressuspender sedimentos (Woodroffe, 2002). Esses movimentos turbulentos podem
variar da ordem de metros até a ordem de milímetros, gerando, desde transporte de volumes consi
deráveis de sedimentos, até a dissolução de gases capturados pela arrebentação da onda.
A formação de correntes costeiras a partir das ondas é um processo controlado pela batime
tria do local. Como a velocidade das ondas depende da profundidade, a onda tende a reduzir sua
velocidade conforme se propaga para as regiões mais rasas. Isto faz com que as ondas que incidem de
forma oblíqua sobre a costa sofram refração até se alinharem com a batimetria. Quando existem
promontórios ou um perfil batimétrico irregular, ocorre a convergência ou divergência das ondas
(MacMahan et al. , 2014). Nos locais de convergência das cristas das ondas, ocorre sobreelevação do
nível da água, enquanto que, nos locais de divergência, o nível da água sofre rebaixamento. Essa
oscilação do nível da água é responsável por criar um gradiente hidráulico , que gera correntes que
fluem dos pontos de convergência para os pontos de divergência. Essas correntes são longitudinais
e apresentam máxima intensidade para ondas que incidem com um ângulo de 450.
Quando essas correntes longitudinais encontram uma barreira ou um contra fluxo, uma
corrente de retorno em direção do mar é formada. As correntes de retorno podem atingir velocidades
de até 1.0 ms1, em condições de maré baixa, as quais m ao período em que a arrebentação se encontra
mais próxima de bancos de sedimentos submersos (Smith e Largier, 1995). Como as ondas que inci
dem na costa apresentam diferentes valores de altura e período, a célula de circulação litorânea varia
frequentemente sua posição e intensidade das correntes. Essas correntes têm capacidade de transportar
sedimentos e são responsáveis pelo processo de migração de bancos arenosos submersos (Hoefel e
Elgar, 2003). Como o clima de ondas se alterna entre o inverno e verão, o perfil de declividade da
praia tende a ser mais acentuado durante o inverno e mais suave durante o verão. Portanto, a relação
entre a forma da praia e os seus sistemas de correntes apresenta um padrão bastante variável. Por esse
motivo, essas regiões apresentam o maior número de casos de afogamentos de banhistas (McCarroll et
al. , 2014).
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Dentro do ambiente costeiro, as ondas podem interagir com as correntes geradas, através do
mecanismo de deriva de Stokes. O quadro (a) da Figura 7 ilustra a deriva de Stokes. Esse transporte
residual ocorre devido à aproximação da onda das águas rasas e à perda de sua conformação orbital
em relação ao fundo, gerando processos que iniciam a arrebentação de ondas, como o empolamento
das ondas. Esse transporte residual tende a interagir com o campo de velocidade das correntes cau
sando refração das ondas, o que acaba criando um processo de interação onda-corrente (Signell et
al. , 1990).
O quadro (a) da Figura 7 representa um cenário onde se estabelecem a ação de um típico
regime de ondas sobreposto à maré. Já o quadro (b), apresenta um cenário onde o nível máximo de
maré e arrebentação das ondas é ultrapassado devido à ação da passagem de uma tempestade. Quando
ventos intensos atuam transversalmente à linha de costa, formamse correntes que acumulam água na
costa e se somam às ondas geradas no local. A sobreelevação do nível do mar, referida como ressaca
ou storm surge, pode gerar inundações e causar erosão praial (Pugh e Woodworth, 2014). Quando as
ondas superam o sistema de dunas, esse evento é referido como washover, caracterizado não apenas
pela inundação, mas também pelo transporte de sedimentos que acaba se depositando além da praia
(Shaw et al. , 2015).

Figura 7. Representação da zona costeira, onde ocorre influência das ondas sobre o fundo, em dois

cenários de tempo distintos. O cenário do quadro (a) ilustra a arrebentação das ondas na praia, estando
demarcado o limite entre as marés alta e baixa. Um destaque é dado ao revolvimento do substrato,
responsável pelo padrão de transporte de sedimento, e a deriva de Stokes, associada à circulação
induzida pelas ondas fora da zona de surfe. O cenário (b) ilustra a sobreelevação do nível do mar em
função da ressaca, induzida pelo vento transversal à costa. A ressaca pode causar washover e inun
dação além da zona de praia. Elaboração própria.
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4.2

CORRENTES DE MARÉ

A subida e descida da maré podem induzir correntes de vazante e enchente muito intensas
na zona costeira, em função do ambiente ser majoritariamente raso. Diferentemente das ondas,
os fluxos causados pela maré são predominantemente normais à linha de costa. Consequentemente, os
ambientes dominados pela influência da maré apresentam uma linha de costa caracterizada por canais
transversais, mantidos pelo constante transporte de sedimento bidirecional, por sua vez, causado pelas
correntes de vazante e enchente (Woodroffe, 2002). Os ambientes costeiros apresentam um espectro
contínuo em relação ao domínio relativo dos processos de ondas e de maré. Entretanto, amplitudes de
maré a partir de 2 m são suficientes para dominar os processos em regiões com regime de ondas com
alturas menores que 1,5 m (Anthony e Orford, 2002).
O efeito mais pronunciado das correntes de maré ocorre através de desembocaduras de
estuários ou lagunas costeiras, quando a maré força a passagem de um volume de água através de uma
área limitada. Dessa forma, as correntes mais intensas ocorrem em regiões de desembocadura desses
ambientes. O volume de entrada nesses sistemas é denominado prisma de maré e possui uma
dependência com a altura da maré (Miranda et al. , 2002). O prisma de maré determina o tempo
necessário para que ocorra a renovação do volume de água do estuário ou laguna. Ele é determinante
para a qualidade da água, uma vez que permite controlar a concentração de poluentes ou nutrientes em
excesso na região, já que sua intensidade reduz o tempo de residência dentro do corpo hídrico
(Kennish e Pearl, 2010).
A salinidade é outro parâmetro importante controlado pela maré, uma vez que sua
sobreposição sobre o regime fluvial determina o transporte de sal do mar para dentro do canal. Em
sistemas estuarinos, em que a descarga dos rios é mais intensa do que as correntes de maré, o processo
de mistura entre a água doce e a marinha é muito reduzido (Geyer et al. , 2000). Nesse caso, a água
marinha mais densa tende a penetrar no estuário a partir do fundo, enquanto que a água doce avança
em sentido contrário, por cima da água salgada. Isso cria uma cunha salina (Figura 6), caracterizada
por um estreito gradiente vertical de salinidade (Fernandes et al. , 2005). Ambientes dominados por
maré não apresentam uma cunha salina bem definida, uma vez que as correntes de maré promovem a
mistura da coluna d’água, suprimindo a estratificação vertical (Miranda et al. , 2002).

4.3

PLUMAS DE PEQUENA ESCALA

Diferentemente das plumas de grande escala, as plumas de pequena escala são afetadas por
um maior número de forçantes, em função da sua menor descarga fluvial. A partir da desembocadura a
estrutura de uma pluma costeira será controlada pelo tipo de escoamento, o qual determinará a for
mação dos diferentes campos da pluma (HornerDevine et al. , 2015). As plumas podem apresentar um
campo próximo, um campo médio (ou bojo), e um campo distante. Os processos de mistura e en
tranhamento da pluma com a água costeira ocorrem de forma distinta em cada um desses campos.
Essa diferença altera o espalhamento da pluma e os processos de sedimentação associados, assim
como pode influenciar as correntes costeiras (Fong e Geyer, 2002).
A excursão de uma pluma de pequena escala na zona costeira se desenrola com uma série de
processos, que se iniciam com a formação do seu campo próximo. Essa zona é caracterizada por um
fluxo supercrítico, o qual causa um intenso espalhamento radial da pluma. Incluindo a ação das on
das e do atrito do vento, o campo próximo é a zona onde ocorre a maior parte do processo de mistura
da pluma. Em seguida, ocorre a formação do campo médio, delimitado pela frente da pluma e mar
cado por uma estratificação restrita à camada superficial (Hetland, 2005).
No campo médio, o efeito do vento é mais relevante, sendo capaz de defletir a propagação da
pluma. Nessa zona, a água da pluma tende a recircular em um bojo antes de seu escoamento iniciar a
formação de uma corrente costeira de baixa salinidade. O campo distante se forma a partir da corrente
costeira, a qual é originada pelo escoamento da pluma. Como essa corrente se estabelece junto à linha
de costa, o campo distante sofre uma influência adicional do atrito das ondas com o fundo. Natural
mente, a formação desses campos depende da intensidade da descarga fluvial, das condições de vento
e da configuração da costa e de suas correntes (Oey e Mellor, 1993). Assim, existe uma variedade de
plumas que podem apresentar apenas um ou dois dos campos citados.
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O campo próximo das plumas é a zona onde ocorre a maior parte do processo de sedimen
tação e decantação do material mais fino. Isso ocorre em função da desaceleração da velocidade da
pluma, quando atinge regiões de maior profundidade da zona costeira (Yuan e HornerDevine, 2013).
A corrente costeira associada ao campo distante da pluma, por outro lado, tem a capacidade de trans
portar frações mais grosseiras por uma distância maior. Dessa forma, o espalhamento no campo
próximo da pluma é o que determina a capacidade da pluma de influenciar áreas mais distantes da
plataforma interna (Kourafalou et al. , 1996). Já o campo distante, limita a influência da pluma numa
área mais restrita à linha de costa. Em regiões com mais desembocaduras próximas entre si, as plumas
podem se mesclar e intensificar as correntes costeiras, formando uma lente de água costeira de baixa
salinidade capaz de se propagar por distâncias ainda maiores (Warrick e Farnsworth, 2017).
A dinâmica das plumas costeiras também pode afetar a dispersão de compostos ou poluentes e
de espécies marinhas. A descarga das plumas depende da dimensão da rede de drenagem fluvial, de
forma que a água que forma a pluma possui uma composição química associada à sua origem terrí
gena (Lohrenz et al. , 1999). Dessa forma, o espalhamento da pluma na zona costeira amplifica o
alcance de compostos terrígenos, o que também pode incluir poluentes. Como a presença da pluma al
tera os gradientes de salinidade e de nutrientes, sua variabilidade pode promover mudanças no padrão
de distribuição de espécies (Moita et al. , 2003), promovendo a dispersão de organismos osmorregu
ladores, por exemplo. Esse efeito pode ser responsável por propiciar condições mais favoráveis às es
pécies ou por restringir o seu estabelecimento. Por exemplo, a ocorrência de florações tóxicas pode ser
menos deletéria ao largo das plumas costeiras, uma vez que o espalhamento da pluma impede que a
floração penetre na zona costeira (McKibben et al. , 2015).

5. PROCESSOS INTEGRADOS NA ZONA COSTEIRA
As seções anteriores apresentaram os principais aspectos dos processos de circulação e trans
porte, a partir da escala oceânica até a zona costeira, permitindose assim, obter um modelo conceitual
sobre a dinâmica e forçantes do ambiente costeiro. Nessa via, é realizada na presente seção, uma breve
descrição de fatores relacionados ao movimento do mar, que são relevantes para a problemática da
gestão costeira, conforme ilustrado pela Figura 8. As subseções integrantes cobrem conceitos sobre a
dispersão de produtos de origem antrópica e sobre os processos morfodinâmicos controlados pelas
correntes costeiras.

Figura 8. Esquema exibindo diferentes processos da região costeira
intimamente relacionados com os padrões de circulação. Elaboração própria.
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5.1

O PAPEL DA CIRCULAÇÃO SOBRE O ALCANCE E O IMPACTO DOS POLUENTES

A atividade antrópica no ambiente costeiro pode ocorrer pela transformação da estrutura da
paisagem costeira, pela introdução de poluentes ou mesmo por perturbação do ambiente a partir de
seu uso como rota de transporte. Esses fatores antrópicos podem exceder um grau de influência nos
processos naturais. Dentro desse contexto, as informações derivadas da circulação costeira são man
datórias para se dimensionar a extensão dessas influências e para orientar a sua gestão apropriada.
A introdução de poluentes no ambiente marinho é um dos principais problemas econômicos à
ocupação urbana da zona costeira. Isso se deve ao fato de atividades, tais como a agricultura e a in
dústria, promoverem a introdução crônica ou acidental de diversos tipos de agentes poluidores, espe
cialmente em áreas urbanas. Tais poluentes, podem ser compostos químicos ou mesmo energia, como
ruído e calor. Uma vez que esses poluentes se encontram na água do mar, o alcance e o grau do efeito
deletério é determinado pelos padrões locais de circulação (Martin e McCutcheon, 2018). Tal efeito
pode estar associado ao tempo de reação com o componente biológico ou com o
substrato marinho, de forma que conhecer as correntes que promovem a sua estagnação ou a sua dis
persão, é determinante para avaliar os impactos que os poluentes causam.
Nesse sentido, as informações relevantes de circulação e transporte são necessariamente li
gadas à variabilidade do campo de correntes, dentro da escala de tempo de ação dos poluentes em
questão. Por exemplo, quando considerado a introdução de esgoto no mar, será interessante avaliar a
zona onde a sua concentração suficientemente decai abaixo do limite aceitável, ou seja, quando seu
efeito deletério se torna tolerável perante a legislação ambiental. Em casos de incidentes com óleo,
nos planos de contingência, já constam estudos prognósticos obrigatórios sobre a sua trajetória, que
devem ter uma precisão em escala horária (Caunhye et al. , 2012). No que diz respeito à introdução de
nutrientes em excesso, o interesse recai em avaliar a capacidade que uma região possui de receber
uma certa quantidade de nutrientes ao longo do tempo. Ficando evidente que um método específico de
observação ou de modelagem (física ou numérica) deve ser empregado, conforme a necessidade de
cada caso (Lakhan, 2003).
Um método bastante empregado para avaliar o comportamento de possíveis poluentes no am
biente costeiro é estimar o tempo de residência e a conectividade de uma área específica. O tempo de
residência é a escala de tempo necessária para que a circulação de uma zona renove o seu volume.
Existem diversos métodos usados para se estimar o tempo de residência – a partir dos fluxos de en
trada e saída na zona considerada; a partir do uso de um traçador químico ou por boias; e a partir de
simulações numéricas, que reproduzam as configurações da área e suas forçantes (Monsen et al. ,
2002). A Figura 9 mostra a representação do espalhamento de um traçador, representado por partícu
las, lançado em uma região costeira. Conforme as partículas do traçador são transportadas pelas cor
rentes, o tempo de residência seria determinado pelo intervalo entre o seu lançamento e a sua saída do
domínio (sem sofrer reentrada). Esse valor pode ser usado para se inferir o impacto de poluentes em
potencial, indicando se haveria tendência do seu acúmulo no ambiente ou se seriam rapidamente dis
persados (Cucco e Umgiesser, 2006).
A conectividade avalia os caminhos mais frequentes em que o poluente pode ser transportado
entre diferentes localidades, sendo estimada a partir da frequência em que um traçador liberado em
um local se desloca para outras regiões (Almany et al. , 2009). Esse parâmetro permite identificar os
locais mais vulneráveis a serem atingidos por um contaminante. Os quadros (b) e (c) da Figura 9 ilus
tram como a conectividade é obtida a partir da informação da trajetória de traçadores. As trajetórias
são obtidas por um conjunto de partículas lançadas a partir da costa e, dentro de um determinado in
tervalo de tempo, se registra qual região os traçadores alcançaram. O quadro (c) da Figura 9 mostra a
relação entre região de origem (eixo horizontal) e de destino (eixo vertical) associada com a frequên
cia de ocorrência. A diagonal principal possui frequência total, pois diz respeito ao ponto de lança
mento do traçador. Enquanto parte das células mostra que certas regiões apresentam maior
conectividade (Costa x Plataforma Interna), outras células apresentam valores menores de conectivi
dade (Plataforma Externa x Costa). No exemplo considerado, existe uma maior conectividade entre as
áreas próximas da costa, que é associada ao regime predominante de correntes.
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Figura 9. Representação dos padrões de transporte de traçadores genéricos no ambiente marinho: (a)

dispersão de traçadores a partir de um campo de velocidades; (b) trajetória dos traçadores para dife
rentes eventos de lançamento, ilustrando o seu alcance desde da costa até a plataforma externa;
(c) diagrama de conectividade, no qual a escala de cor representa a frequência com a qual o traçador
atingiu determinado setor a partir de um setor de origem. Elaboração própria.
No âmbito operacional, a previsão das correntes e do nível do mar são usadas no suporte à
manobra de navios, no auxílio à salvaguarda e na gestão de obras costeiras. Como o comportamento
do mar é muito inconstante, o interesse recai sobre o controle da segurança contra acidentes com em
barcações, afogamentos e manutenção de estruturas costeiras (Pelling e Blackburn, 2014). De forma
que todas as escalas dos processos marinhos se tornam relevantes, uma vez que as análises podem
considerar eventos de curto prazo, como ressacas, ou mesmo eventos de longo prazo, como a tendên
cia de elevação do nível do mar. Isso acaba tornando a gestão das atividades costeiras e marinhas um
desafio, por envolver um extenso grupo de iniciativas e campos de atuação.

70

Circulação nas escalas costeira, de plataforma e de grande escala e sua influência no ambiente marinho

5.2 PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS À MORFODINÂMICA COSTEIRA
As regiões costeiras podem apresentar uma forma cuja estrutura varia desde grandes sistemas
de ilhas barreiras até a microescala dos sedimentos. A morfodinâmica costeira abrange os processos de
transformação da costa, especificamente na linha de costa e na batimetria, que são associados com
processos hidrodinâmicos. Dessa forma, os processos de circulação discutidos anteriormente atuam
sobre diferentes escalas espaciais e temporais nos ambientes costeiros (Woodroffe, 2002). As cor
rentes geradas pelas ondas são responsáveis pelos processos de menor escala, como as mudanças no
perfil praial ao longo do ano ou mesmo em eventos de erosão abrupta. No outro extremo, a variação
do nível relativo do mar é responsável pela mudança em grande escala da zona costeira, como em
processos de formação de estuários ou mesmo de deltas fluviais (Carter e Woodroffe, 1997). O co
nhecimento desses processos é muito importante, uma vez que a avaliação das ocupações urbanas em
regiões costeiras deve contemplar tanto o enfrentamento dos problemas no presente, como ainda, esti
mar os problemas relacionados com as mudanças futuras (Nicholls e Cazenave, 2010).
Um dos principais problemas morfodinâmicos se deve ao aumento das taxas de erosão
costeira, que ocorre quando os processos de acresção de sedimento são superados pelos processos de
remoção. A erosão em termos globais atualmente é estimada em torno de 14.050 km2 para as últimas
três décadas, com sua causa atribuída à combinação de interferência humana e processos naturais
(Mentaschi et al. , 2017). A principal interferência antrópica é devido à construção de grandes barra
gens em rios de grande vazão, uma vez que as barragens reduzem drasticamente o aporte de sedi
mento terrígeno nas praias. Esse efeito ainda é amplificado pela degradação da vegetação costeira, o
que remove as defesas naturais da costa contra a erosão das ondas (Syvitski et al. , 2005). As causas
naturais encontramse ligadas a eventos de intensificação de ação das ondas e de frequência de tem
pestades. Eventos climáticos de grande escala, como o El Niño Oscilação Sul, tendem a gerar mu
danças no clima, que ocasionam extremos climáticos, agravando a erosão costeira (Mentaschi et al. ,
ibid. ). O processo de erosão ainda pode ser aumentado pela subida do nível relativo do mar, como em
regiões que sofrem subsidência por processos naturais ou por extração de água subterrânea (Marfai e
King, 2007).
Uma medida usualmente adotada para combater a erosão é a engorda de praia, que consiste
em adicionar areia em praias que sofreram perdas de sua faixa, pela ação erosiva das ondas. Entre
tanto, essa medida possui uma ação limitada, uma vez que o processo de erosão continua atuando so
bre a costa, tornando necessárias múltiplas obras para que a área de praia se mantenha recuperada
(Campbell e Benedet, 2004). Em regiões portuárias localizadas em estuários e lagunas, existe a
preocupação de se estabilizar a desembocadura para melhorar a navegabilidade, o que motiva a insta
lação de molhes e a realização de obras costeiras diversas. Os molhes como estruturas fixas que se es
tendem da costa em direção ao mar, tendem a alterar o transporte de sedimentos. Isso ocorre, pelo fato
do molhe restringir o transporte de sedimento longitudinal, causado pelas ondas, de forma que usual
mente, um dos molhes apresenta erosão da faixa de praia adjacente, enquanto o outro, apresenta
acresção (Selvester e Hsu, 1997). Outras estruturas de proteção são o quebra-mar, usado para pro
teção da costa da incidência das ondas, e o espigão , que pode ser usado em conjunto para impedir a
saída de sedimento de uma determinada área. Uma estratégia alternativa à ação erosiva das ondas é a
construção de um obstáculo submerso (recife artificial), com o intuito de causar a arrebentação das
ondas antes de atingirem a faixa de praia (Hughes, 1993). Outra, é a revitalização da vegetação
costeira e do cordão de dunas litorâneo, permitindo o restabelecimento do equilíbrio natural sedimen
tar da praia.
Intervenções em canais naturais, com o intuito de facilitar o acesso de embarcações, tendem a
resultar em impactos sobre as regiões costeiras. Isso ocorre pelo fato do perfil da costa se encontrar
em equilíbrio dinâmico resultante dos processos de transporte de sedimentos (Woodroffe, 2002). Pe
quenas alterações podem evoluir com o tempo. Por exemplo, a abertura de canais em regiões estuari
nas pode desencadear processo de erosão, alterando drasticamente a antiga morfologia do canal
(Mahiques et al. , 2009).
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Outro exemplo, as obras de dragagem – operações de remoção de sedimentos, que visam ao
aprofundamento ou alargamento de canais, para viabilizar o trânsito de embarcações; tendem a causar
impactos, ao gerar detritos que se depositam sobre organismos do fundo, além de potencialmente re
volver compostos tóxicos acumulados no fundo (Bemvenutti et al. , 2005). As alterações no interior de
estuários e lagunas também podem gerar impactos na costa, uma vez que as obras de dragagem ten
dem a alterar o regime de fluxo do canal e intensificar a erosão do fundo (Calliari et al. , 2001). Esses
processos promovem problemas relacionados à qualidade da água das praias adjacentes e podem in
fluenciar na estabilidade da linha de costa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse capítulo apresentou os principais padrões de circulação oceânica e costeira, assim como
seus mecanismos de interação. A divisão dos processos que atuam no oceano exterior, no ambiente de
plataforma continental e na zona costeira foi estabelecida, correlacionando a hierarquia de como os
processos de grande escala afetam os processos que ocorrem em escalas menores. O corpo de referên
cias desse capítulo não representa o estado da arte, mas reflete os princípios práticos de aplicação do
conhecimento da circulação e do transporte das correntes marinhas na gestão costeira.
Dentro da zona costeira, onde se concentram a maioria dos conflitos de interesse envolvidos
na gestão e manejo das áreas costeiras e marinhas adjacentes, o comportamento da circulação é o re
sultado de processos locais e remotos, cuja avaliação deve incluir os fatores antrópicos. Além disso,
para se entender os fatores responsáveis por estruturar a estreita faixa litorânea, é necessário avaliar os
processos que ocorrem ao longo da plataforma continental e do oceano exterior. Possibilitase, dessa
maneira, a antecipação das causas e do agravamento de mudanças naturais ou intervenções antrópicas.
Como, por exemplo, as mudanças no nível do mar, as inundações causadas por tempestades ou a tra
jetória de poluentes em regiões de importância ambiental ou comercial.
O entendimento desses processos está diretamente relacionado com o estado de desenvolvi
mento tecnológico, ilustrado por plataformas de observação remota ou a capacidade de geoprocessa
mento. Há ainda, a necessidade de se estabelecer relações entre o desenvolvimento tecnológico e a
prática de gestão da zona costeira. Nesse sentido, trabalhos futuros devem incluir uma revisão dos
avanços tecnológicos e sua relação com o entendimento de processos ambientais, no âmbito da gestão
costeira.
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