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I.  ENQUADRAMENTO 

A Diretiva n.º 2008/56/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho, designada 

Diretiva-Quadro "Estratégia Marinha”, ou abreviadamente DQEM, estabelece um quadro no âmbito do qual 

os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para obter ou manter um bom estado ambiental no 

meio marinho até 2020.  

Em complemento desta Diretiva, foi publicada, em 2010, a Comissão nº 2010/477/UE, de 1 de setembro, 

estabelecendo-se assim os critérios e normas metodológicas de avaliação do bom estado ambiental das águas 

marinhas, de forma assegurar uma coerência na análise e comparação entre regiões e/ou subregiões marinhas. 

A Direiva Quadro Estratégia Marinha tem como principais objetivos:  

a) Proteger e preservar o meio marinho, impedir a sua deterioração ou, quando exequível, restaurar os 

ecossistemas marinhos nas áreas afetadas; 

b) Prevenir e reduzir as entradas no meio marinho, a fim de eliminar progressivamente a poluição, por 

forma a assegurar que não haja impactos ou riscos significativos para a biodiversidade marinha, para os 

ecossistemas marinhos, para a saúde humana e para as utilizações legítimas do mar. 

 Em Portugal, as estratégias marinhas são aplicáveis às águas marinhas sob soberania ou jurisdição 

nacional, as quais integram a região marinha do Atlântico Nordeste e as sub-regiões da Costa Ibérica e da 

Macaronésia. De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 outubro, alterado pelo Decreto-

Lei nº 201/2012, de 27 de Agosto, a coordenação da aplicação da DQEM ao nível da Região Autónoma dos 

Açores cabe à administração pública regional, à qual compete elaborar a estratégia marinha para a subdivisão 

dos Açores.  

 As estratégias marinhas devem ser desenvolvidas de acordo com um plano de ação composto por uma 

fase de preparação e uma fase de programa de medidas. Presentemente, os Açores encontram-se a desenvolver 

elementos para resposta à fase de preparação, nomeadamente: 

i) avaliação inicial do estado ambiental atual das águas da subdivisão dos Açores e do impacto 

ambiental das atividades humanas nessas águas; 

ii) definição do bom estado ambiental das águas em causa; 

iii) estabelecimento de um conjunto de metas ambientais e indicadores associados. 
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II. DELIMITAÇÃO DA SUBDIVISÃO 
O arquipélago dos Açores constitui uma região insular autónoma da República Portuguesa localizada 

no Atlântico Nordeste entre os paralelos 36º 55’ 43’’ N e 39º 43’ 02’’ N e meridianos 24º 46’ 15’’ W e 31º 16’ 

02’’ W (Fig. 1). Deste modo, é uma região ultraperiférica da União Europeia que estabelece o limite norte da 

região biogeográfica da Macaronésia. Os Açores constituem o grupo de ilhas mais isolado do Atlântico Norte, 

distando aproximadamente 1949 Km da costa este da América do Norte, 1380 Km da Europa ocidental e 580 

Km do arquipélago da Madeira. Os Açores são constituídos por 9 ilhas de origem vulcânica, com uma área 

emersa total de aproximadamente 2344 Km2, mais alguns ilhéus. As ilhas Açorianas distribuem-se com 

orientação noroeste – sudoeste, ao longo de uma extensão de ~ 600 Km entre as ilhas do Corvo (extremo 

oeste) e de Santa Maria (extremo este). As ilhas do arquipélago têm áreas emersas muito desiguais (Tab. 1), e 

encontram-se agrupadas em três grupos definidos em função da proximidade geográfica: 

- Grupo Oriental, formado pelas ilhas de Santa Maria e São Miguel e ilhéus das Formigas, localizando-

se entre os paralelos 36º 55’ N e 37º 55’N e os meridianos 24º 45’ W e 25º 55’ W. 

- Grupo Central, constituído pelas ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, localizando-se 

entre os paralelos 38º 22’ N e 39º 05’ N e os meridianos 27º 05’ W e 28º 50’ W. 

- Grupo Ocidental, inclui as ilhas das Flores e Corvo, localizando-se entre os paralelos 39º 22’ N e 39º 

45’ N e os meridianos 31º 05’ W e 31º 17’ W. 

 

Tabela 1. Indicadores geográficos da Região Autónoma dos Açores (fonte: SREA, 2011) 

Ilha Área 

(Km2) 

Orientação geral Linha de Costa 

(Km) 

Altitude Máxima 

(m) 

Santa Maria 96,9 WNW-ESSE 78 587 

São Miguel 744,6 E-W 230 1103 

Terceira 400,3 E-W 126 1021 

Graciosa 60,7 NW-SE 44 402 
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São Jorge 243,6 NW-SE 139 1053 

Pico 444,8 WNW-ESSE 153 2351 

Faial 173,1 WNW-ESSE 80 1043 

Flores 141,0 N-S 72 914 

Corvo 17,1 N-S 21 718 

Açores 2322,0 WNW-ESSE 943 2351 

 

A Zona Económica Exclusiva dos Açores (ZEEA) (Fig. 1) compreende uma superfície marinha com 

aproximadamente 1 milhão de Km2 (948 439 Km2), que representa cerca de 30% da ZEE europeia (Silva e 

Pinho, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização do arquipélago dos Açores e da sua ZEE (adaptado de Guénette e Morato, 1997). 
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III. CARACTERIZAÇÃO DA SUBDIVISÃO 

1. CARATERISTICAS E ESTADO AMBIENTAL ATUAL DAS ÁGUAS MARINHAS  

1.1. ESTADO DAS CARATERISTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS 

1.1.1. Especificidades físicas 

Topografia e batimetria dos fundos marinhos 
A formação do arquipélago dos Açores relaciona-se com a evolução geodinâmica do Atlântico Norte. 

As nove ilhas açorianas são de origem vulcânica e emergem de uma vasta plataforma topográficamente 

acidentada, irregular, rugosa e pouco profunda - a Plataforma dos Açores, de forma grosseiramente triangular 

e onde a crusta oceânica apresenta um espessamento de cerca de 60% (Figs. 2, 3). A Plataforma dos Açores 

(PA) é delimitada pela linha batimétrica dos 2000 m de profundidade, tem área total de aproximadamente 

400.000 Km2, e marca a transição para a planície abissal circundante com profundidades superiores a 3500 m 

(Needham e Francheteau, 1974; Searle, 1980; Nunes, 1999). 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localização geográfica do arquipélago dos Açores e representação esquemática da Plataforma dos Açores (adaptado de 

Nunes, 1991 e Luís et al., 1994; in Nunes, 1999). 

 

A Plataforma dos Açores corresponde a um ponto de junção tripla das placas litosféricas Americana, 

Africana e Euroasiática, onde a dinâmica regional é dominada pelo comportamento dos principais acidentes 
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tectónicas que ai convergem, destacando-se a Crista Média Atlântica, a Zona de Fractura Este dos Açores e o 

Rift da Terceira (Fig. 3; ex.: Searle, 1980; França et al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Enquadramento geotectónico e geográfico do arquipélago dos Açores. AM = Placa Americana; AF = Placa Africana; EU 

= Placa Euro-Asiática; AGFZ = Zona de Fratura dos Açores – Gibraltar; EAFZ = Zona de Fratura Este dos Açores; GF = Falha da 

Glória; MAR= Crista Média Atlântica; RT = Rift da Terceira. As setas representam o movimento das placas nas zonas de fratura 

adjacentes. (Modificado de Argus et al.,1989). 

 

A Crista Média Atlântica (CMA) marca a fronteira entre a placa Americana a oeste e as placas 

Eurasiática e Africana a leste, atravessando a Plataforma dos Açores entre as ilhas do Faial e das Flores. A 

norte dos Açores a CMA estende-se em direcção aproximada N-S, e inflecte para SW na área do arquipélago. 

A CMA é uma estrutura distensiva pura, bastante activa do ponto de vista sismogénico e vulcânico, sendo 

afetada por diversas falhas transformantes de direcção geral E-W com movimento direito a norte dos Açores e 

esquerdo a sul.  

A Zona de Fratura Este dos Açores é um acidente tectónico sismogénico inserido na Cadeia Alpina, 

com orientação geral E-W, e que se desenvolve a sul do arquipélago dos Açores desde a Crista Média 

Atlântica até próximo da ilha de Santa Maria. Esta estrutura constituiu no passado a fronteira entre as placas 

Eurasiática e Africana, mas está atualmente inativa devido à migração para norte da fronteira de placas. 
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O Rift da Terceira é uma estrutura tectónica ativa formada por um complexo sistema de fraturas. 

Define-se pelo alinhamento das ilhas dos grupos Central e Oriental, com orientação geral WNW-ESSE e 

estendendo-se por cerca de 550 Km, convergindo com a Crista Média Atlântica (a noroeste da ilha do Faial) e 

a Falha Glória (a sueste da ilha de Santa Maria). Atualmente o Rift da Terceira estabelece a fronteira entre as 

placas Eurasiática e Africana, apresentando um comportamento distensivo e de desligamento, associado a 

fenómenos sismogénicos e vulcânicos. O Rift da Terceira é delimitado por uma sequência de depressões 

tectónicas submarinas (fossas), cristas e maciços submarinos, e pelas ilhas Graciosa, Terceira e São Miguel e 

os Ilhéus das Formigas. Esta sequência compreende, entre outras, a Fossa do Hirondelle (FH), a Fossa Este da 

Graciosa (FEG), a Fossa Oeste da Graciosa (FWG) e o Banco D. João de Castro (BDJC) (Fig. 4; ex.: Nunes, 

1999; Lourenço et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Carta batimétrica do arquipélago dos Açores, região do Grupo Central e ilha de São Miguel. As principais fossas são 

indicadas a azul. (in Nunes,1991). 
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A topografia oceânica na região dos Açores não está completamente descrita, sabendo-se que é 

bastante variável devido à atividade tectónica e vulcânica que influenciam a geomorfologia do fundo marinho 

(Morato et al., 2008). Deste modo, os tipos de erupções na origem das ilhas e montes submarinos dos Açores, 

condicionam os aspectos geomorfológicos dessas elevações do fundo marinho, consoante a idade e 

consequente estado mais ou menos avançado dos processos de erosão (DREPA, 1988). O vulcanismo e a 

tectónica regional e local definem a disposição e alinhamento dos edifícios insulares e montes submarinos; as 

formas de relevo reflectem os estilos eruptivos (efusivos e explosivos), a dinâmica evolutiva e a atuação dos 

agentes erosivos. Os níveis de alteração dependem da natureza dos materiais, da topografia das vertentes e das 

condições climatéricas e oceanográficas (Nunes, 1998).  

A paisagem dos Açores é caracterizada, em traços gerais, por uma orografia vigorosa e movimentada, 

onde a elevada altitude está associada ao acidentado do relevo. As ilhas emergem bruscamente do oceano, 

apresentando grande desenvolvimento vertical (Governo Regional dos Açores, 2003). 

As plataformas insulares são muito estreitas e de fundos baixos, estando rodeadas por vertentes 

inclinadas, de tal modo que a isóbata dos 200 m ocorre a distâncias da costa entre 1 e 10 Km (Instituto 

Hidrográfico, 2000). A ZEE dos Açores tem uma profundidade média de 3000 m e uma extensa área abissal, 

sendo que sensivelmente 97,5% da ZEE dos Açores tem profundidades superiores a 1000 m. As áreas 

marinhas com profundidades até 600 m representam menos de 1 % da ZEE dos Açores e encontram-se 

dispersas pela planície abissal separadas por zonas de profundidade entre 1.000 a 5.800 m. Apenas 6% da ZEE 

dos Açores compreende profundidades entre 1000 e 1500 m (ex.: Martins, 1986; Morato et al., 2008; Governo 

Regional dos Açores, 2012). 

Estão identificados na ZEE dos Açores 461 montes submarinos (Fig. 5) que perfazem uma área total 

de 356.700 Km2, dos quais 63 apresentam alturas superiores a 1000 m (Morato et al., 2008). A maioria dos 

montes submarinos da ZEE Açoriana tem o topo a profundidades compreendidas entre os 800 e 1500 m, 14 

têm o topo entre os 250 e 500 m de profundidade e apenas quatro têm o topo a menos de 250 m de 

profundidade. Os montes submarinos pequenos (< 1000 m altura) e grandes (> 1000 m altura) identificados 

têm raios médios nas suas bases de 9,4 e 11,2 Km, e declives médios entre 3º e 5º, respetivamente. A 

abundância média das deste tipo de elevações batimétricas na zona, aferidas dos dados batimétricos 

disponíveis, é de 0,42 montes submarinos grandes e 0,07 pequenos por cada 1000 Km2, com uma densidade 

de 3,3 elevações por cada 1000 Km2 (Morato et al., 2008).  
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Figura 5. Distribuição de montes submarinos (com mais de 200 m de altura) e campos hidrotermais na região dos Açores. (in: Santos et al., 2009) 



Diretiva Quadro Estratégia Marinha 

PORTUGAL                                                                                                                                                  SUBDIVISÃO DOS AÇORES 

9 

 

Tipos de fundos marinhos  

A figura 6 resume a mais recente compilação da distribuição espacial dos vários tipos de fundos 

submarinos prospecionados na região dos Açores (Amorim et al., 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribuição espacial conhecida dos diferentes tipos de fundos marinhos na região dos Açores (in: Amorim et al., 2012). 

Os tipos de fundos marinhos categorizaram-se em sete classes: sedimentos grosseiros, sedimentos mistos, vasa, areia vasosa, rocha, 

areia e vasa arenosa).   

 

A figura 7 reporta a extrapolação mais recente da distribuição dos diversos tipos de fundos marinhos 

na região dos Açores, obtida através de três fontes de informação distintas: interpretações geológicas do fundo 

marinho por peritos, previsões de superfícies marinhas rochosas ou não, e predição dos tipos de fundos 

marinhos sedimentares em áreas não rochosas (Amorim et al., 2012).       
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Figura 7. Tipos de fundos na região dos Açores compilados a partir de interpretações geológicas de peritos, extrapolação (através de modelos de 

regressão multinomial) da ocorrência de fundos rochosos e de tipos de sedimentos previstos em áreas não rochosas (in Amorim et al., 2012). 
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A figura 8 ilustra o atual conhecimento relativo aos tipos de fundos nas ilhas mais prospecionadas.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tipos de fundos marinhos conhecidos ao redor das ilhas mais mais bem prospecionadas: A) Flores e Corvo; B) Faial e Pico; C) São 

Miguel (in Amorim et al., 2012).  
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Devido à natureza vulcânica do arquipélago e acentuado gradiente batimétrico das envolventes das 

ilhas e montes submarinos, as encostas dessas estruturas caracterizam-se por uma predominância de 

superfícies rochosas expostas, em contraste com o coberto de sedimentos presente na planície abissal (Figs. 6, 

7, 8; Tempera et al., 2008; Amorim et al., 2012).  

As rochas do arquipélago são genericamente constituídas por basaltos alcalinos, incluindo escoadas 

lávicas, piroclastos de queda e fluxos piroclásticos (Borges et al., 2009). Os fundos basálticos usualmente 

formam campos de escorrência lávica ou parede vertical, zonas de laje resultante da deposição de cinzas 

vulcânicas e campos de pequenos seixos a grandes blocos rochosos heterogéneos resultantes do 

desmantelamento da costa pela ação do mar. As formações piroclásticas aflorantes são maioritariamente de 

composição traquítica (ex.: pedra pomes), em detrimento das de natureza basáltica (ex.: bagacina) (Madruga, 

1986). A predominância de rochas da série alcalina contrasta com o carácter toleítico das rochas da Crista 

Médio-Atlântica (Nunes, 1999). As séries de rochas do arquipélago com carater alcalino enquadram-se no 

domínio dos basaltos intraplaca (Gaspar et al., 1990). Petrograficamente, nas ilhas de Santa Maria, São Jorge 

e Pico predominam os basaltos ou basaltos alcalinos picríticos (Self e Gunn, 1976). Nas restantes ilhas existe 

uma maior variedade de termos petrográficos, desde basaltos alcalinos picríticos a traquitos, incluindo 

hawaitos e mugearitos (Self e Gunn, 1976). Estão também referenciadas rochas mais evoluídas, 

nomeadamente traquitos comendíticos, comenditos e panteleritos na ilha Terceira, comenditos e traquitos 

comendíticos na ilha Graciosa, e traquitos comendíticos na ilha de São Miguel (França, 1993). A figura 9 

esquematiza a composição química de rochas ao longo da Crista Média Atlântica (Walker, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama representativo da composição química de rochas ao longo da CMA (in: Walker, 1971). 
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Estão também dispersos pelos fundos oceânicos da região enxames de falhas ativas recentes com 

características de crusta oceânica jovem, implantadas em importantes zonas de fratura (Fig. 10; Searle, 1980; 

Nunes, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Principais acidentes tectónicos da junção tripla dos Açores (adaptado de Nunes, 1991 e Luís et al., 1994; in Nunes, 

1999).  

Sedimentos finos, vaza ou areia vulcanoclástica negra, são outros constituintes dos fundos marinhos da 

região, especialmente em áreas de fundos com menor declive e/ou mais abrigadas à ação do mar (Fig. 8). 

Estima-se que a vaza ou partículas sedimentares sejam os principais componentes da ZEE dos Açores, 

ocupando uma extensa parte da planície abissal (Fig. 7).  

Substratos biogénicos, como os derivados do assentamento de corais pétreos e de foraminíferos, 

representam também uma fração relevante das encostas emersas das ilhas e dos montes submarinos.  

 

A caraterização e interpretação geral dos fundos marinhos da plataforma da ilha do Faial, efetuada por 

Quartau (2007), poderá generalizar-se, de grosso modo, às plataformas das restantes ilhas do arquipélago. 

Quartau (2007) verificou uma relação linear entre a largura da plataforma e a idade do respetivo sector 

subaéreo, assim como uma relação entre a eficiência erosiva da ondulação e largura da plataforma. As fontes 

sedimentares dos depósitos de areia e cascalho são essencialmente provenientes da erosão das arribas costeiras 

e da erosão das bacias hidrográficas. Os mecanismos de transporte e deposição de sedimentos na plataforma 
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poderão estar relacionados com correntes de retorno em direção ao largo que se formam durante as 

tempestades. As propriedades das areias e cascalhos na plataforma têm uma percentagem insignificante de 

sedimentos finos (em média menos de 1% de silte a argila). Entre a linha de costa e os 30 a 50 m de 

profundidade, os fundos da plataforma são compostos normalmente por blocos de dimensão métrica 

resultantes da erosão de escoadas lávicas. Junto à costa esses depósitos grosseiros podem também resultar da 

erosão de arribas. Geralmente mais afastados da costa encontram-se os depósitos de areia e cascalho até ao 

bordo da plataforma (Quartau, 2007). 

 

Clima 
O clima nos Açores resulta essencialmente da sua posição no contexto da circulação atmosférica e 

oceânica do Atlântico Norte, afastado da influência imediata de massas continentais (Agostinho, 1938; 

Azevedo, 1996). O arquipélago localiza-se no centro do Atlântico Norte, a norte da cintura dos ventos alísios e 

na zona do anticiclone subtropical dos Açores, o que resulta numa zona temperada quente, influenciada por 

massas de ar tropicais, temperadas-frias e polares. A dinâmica climática do arquipélago é determinada pela 

evolução espaço-temporal dos gradientes de pressão atmosférica no Atlântico Norte, nomeadamente das 

baixas pressões subpolares e da cintura de altas pressões subtropicais, destacando-se o anticiclone dos Açores 

cuja posição, intensidade, orientação e desenvolvimento condicionam a variação sazonal do clima da região 

(Bettencourt, 1979; Azevedo, 1996). O anticiclone dos Açores desloca-se para norte no verão, afastando a 

Frente Polar para latitudes mais elevadas, enquanto no inverno move-se para sul do arquipélago o que faz 

descer a Frente Polar, sujeitando as ilhas à instabilidade atmosférica provocada pelas correntes de oeste devido 

à passagem de perturbações depressionárias associadas a ondulações frontais (Porteiro, 2000). A latitude 

relativamente elevada das ilhas não permite áção direta das correntes atmosféricas tropicais, mas faculta uma 

forte influência de massas de ar de origem polar. No entanto, a forte presença de massas de água superficiais 

derivadas da corrente quente do Golfo, tem efeito amenizador do clima, assegurando uma fonte de calor e 

humidade continua para a atmosfera (Ferreira, 1980). A passagem de tempestades nos Açores é relativamente 

frequente, exibindo grande variabilidade interanual, notando-se contudo que nos últimos anos a frequência e 

intensidade desses episódios metereológicos extremos tem aumentado (SRAM, 2011).   

Deste modo, em termos gerais, o clima nos Açores considera-se mesotérmico húmido com 

características oceânicas; caraterizando-se por elevados teores de humidade relativa do ar, regimes de ventos 
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rigorosos, pluviosidade regular e geralmente abundante ao longo do ano, reduzida insolação, temperaturas 

amenas e ligeiras amplitudes térmicas (ex.: Agostinho, 1942; Bettencourt, 1979; Azevedo, 1996, 2001; 

Instituto Hidrográfico, 2000, 2010). Relativamente aos outros arquipélagos da Macaronésia, o clima nos 

Açores diferencia-se pela maior influência oceânica, temperaturas mais amenas, ventos persistentes, reduzida 

insolação e maior humidade e pluviosidade (Cunha, 1999; Porteiro, 2000).  

A uma escala regional, o dinamismo climático das camadas inferiores da atmosfera é condicionado 

pela altitude, relevo, geomorfologia, coberto vegetal e orientação das ilhas, assim como pela proximidade ao 

mar e às ilhas vizinhas (ex.: Azevedo, 1996, 2001; Azevedo et al., 1999). 

 

Nos Açores, as projeções elaboradas no âmbito do projecto nacional SIAM II para o final do presente 

século, perspectivam um aumento de temperatura de 1ºC a 2ºC, uma diminuição progressiva da precipitação 

anualmente, mas um aumento de episódios de pluviosidade intensa. Deste modo, prevê-se uma maior 

variabilidade inter-anual e sazonal do clima na região.  

 

Pressão atmosférica 

O anticiclone dos Açores é o centro de altas pressões atmosféricas que condiciona a variação sazonal 

do clima insular. No verão, ao deslocar-se para norte afasta a Frente Polar, enquanto no inverno a sua 

localização a sul do arquipélago faz descer a Frente Polar, sujeitando as ilhas à instabilidade das correntes de 

oeste, com a passagem de ondulações frontais (Bettencourt, 1979; Azevedo, 1996). Os valores médios 

mensais mínimos de pressão atmosférica ocorrem normalmente em março, no grupo Ocidental e em 

novembro, no grupo Central e Oriental, altura de menor intensidade anticiclónica e de frequentes depressões 

centradas na proximidade do arquipélago. Os valores máximos de pressão atmosférica surgem geralmente em 

julho devido à aproximação do anticiclone. A amplitude média da pressão atmosférica, entre os anos de 1961 

e 1990, foi de 6,3 hPa no grupo Oriental e Central. Os valores mais baixos desta amplitude registaram-se no 

grupo Oriental (5,4 hPa) e no grupo Central (7,0 hPa). No grupo Ocidental registou-se a maior amplitude, com 

10,0 hPa (Instituto Hidrográfico, 2000, 2010).  
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Temperatura do ar 

A temperatura atmosférica nos Açores é fortemente condicionada pelo anticiclone dos Açores e pela 

migração anual periódica da superfície frontal polar que nos meses de inverno atinge os Açores. A variação 

média anual da temperatura do ar nos Açores é pouco acentuada, tanto em latitude como longitude, tendo 

oscilado entre 16,9 ºC e 17,6 ºC, no período de 1971-2000. A uma escala mais regional, a distribuição espacial 

da temperatura do ar nos Açores varia essencialmente com a altitude, proximidade ao mar e exposição solar. 

A temperatura do ar varia com a altitude por todo o arquipélago a uma taxa média de 0,6 ºC por cada 100 m. 

No verão registam-se as temperaturas atmosféricas mais elevadas, quando o anticiclone se orienta na direção 

SW-NE, de forma intensa e abrange uma vasta área da região. Agosto é geralmente o mês mais quente do ano, 

com temperaturas médias ao redor de 17 ºC (sendo a média da temperatura máxima ~ 25 ºC). No inverno 

ocorrem os valores mais baixos de temperatura atmosférica, quando se regista a presença de depressões, 

centradas entre o arquipélago dos Açores e a Irlanda. O período mais frio do ano estende-se entre os meses de 

dezembro e fevereiro, com temperaturas médias registadas ao redor de 13ºC (sendo a média da temperatura 

mínima ~ 11ºC no mês mais frio - Fevereiro) (Morton et al., 1998; Instituto Hidrográfico, 2000, 2010). 

 

Humidade 

Por ser um arquipélago remoto com alta influência termodinâmica oceânica, a humidade relativa do ar 

é sempre muito elevada, com médias anuais superiores a 80%. A humidade relativa do ar varia inversamente 

com a temperatura atmosférica, mas sazonalmente a variação não é muito expressiva. Os valores médios 

mensais da humidade relativa do ar nos Açores são menores no mês mais quente do ano (geralmente agosto), 

e atingem valores máximos nos meses com temperaturas médias mais baixas (normalmente no inverno). Ao 

longo do dia os valores de humidade relativa do ar tendem a acompanhar inversamente os valores de 

temperatura do ar (Instituto Hidrográfico, 2000, 2010).  

 

Insolação 

O arquipélago tem nebulosidade muito elevada, sendo a insolação geralmente reduzida, atingindo os 

50% de dias em agosto no grupo Ocidental e em julho, agosto e setembro nos grupos Central e Oriental. Os 
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valores mais baixos de insolação ocorrem geralmente entre dezembro e fevereiro, e os maiores valores 

ocorrem em julho e agosto. Anualmente, o número médio de dias com insolação superior a 80% varia entre 0 

e 2 dias entre dezembro e março e 9 dias em agosto (Instituto Hidrográfico, 2000, 2010).  

 

Precipitação 

Os valores de precipitação variam consideravelmente ao longo do arquipelago, aumentando com a 

altitude e latitude, chegando a ultrapassar 4000 mm/ano. Nos Açores o número médio de dias com chuva por 

ano (precipitação superior a 0,1 mm/dia) é elevado, nomeadamente mais de 120 dias/ano em todas as ilhas, 

sendo superior na ilha das Flores (240 dias/ano). No entanto, em todo o arquipélago a média anual do número 

de dias com precipitação igual ou superior a 10 mm/m2 é inferior a 15%. No caso de precipitações diárias 

intensas, as ilhas do Grupo Central (Faial e São Jorge) são as que registam maior número médio anual de dias 

com precipitação maior ou igual a 30 mm. Aproximadamente 75% do quantitativo anual de pluviosidade 

concentra-se no período entre outubro e março, devido à passagem frequente de perturbações depressionárias 

associadas à frente polar. Nos meses de verão (junho, julho e agosto), devido à influência do anticiclone dos 

Açores, a pluviosidade costuma ser menor. A precipitação média anual oscilou, no período 1971-2000, entre 

os 729,5 mm/m2 em Santa Maria e os 1642 mm/m2 nas Flores (Gabriel, 2000; Azevedo, 2001; Gabriel e 

Bates, 2005; Instituto Hidrográfico, 2000, 2010; AEMET e IM, 2012). 

A quantidade de precipitação média anual, nos Açores, é ainda fortemente influenciada pela orografia 

das ilhas, registando-se os valores mais elevados normalmente em ilhas com cotas mais altas, como é o caso 

da ilha do Pico onde a precipitação pode ser superior a 4 000 mm/ano (ex.: Lagoa do Caiado, que regista em 

média 4 694,8 mm/ano) (AEMET e IM, 2012). 

 

Vento 

Os ventos nos Açores são frequentemente fortes ao longo do ano devido à forte influência oceânica, 

mas apresentam intensidades sazonais e direções variáveis. No inverno os valores máximos da velocidade do 

vento relacionam-se com o maior gradiente horizontal da pressão atmosférica no Atlântico Norte, atingindo-se 

velocidades médias diárias 17 a 43 Km/h. No verão a direção do vento é mais variável, tem influência da 

célula de alta pressão Açoriana, sendo predominantemente oriundo de nordeste, com médias diárias de 
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velocidade entre 8 e 24 Km/h. Ventos fortes, resultantes de tempestades, têm origem maioritariamente de 

oeste e noroeste; no inverno ocorrem geralmente por três ou quatro dias por mês, e no verão são muito menos 

frequentes. Anualmente, o número médio de dias com velocidade de vento igual ou superior a 36 Km/h e 55 

Km/h é, respectivamente, 98 e 22. No grupo Ocidental, registam-se ventos mais intensos com rumos 

predominantes de norte e sul, ocasionalmente noroeste, sendo porém mais fracos nas Flores que no Corvo. No 

grupo Central, os regimes de ventos diferem consoante a localização/exposição das ilhas e costas respetivas. 

Assim, na ilha do Pico as frequências e velocidades mais elevadas são provenientes de noroeste e norte, 

enquanto na Terceira as maiores frequências são de norte a sudoeste, mas as velocidades mais elevadas 

ocorrem com ventos oriundos de sul. No Faial, os ventos mais frequentes provêm de sudoeste e as velocidades 

mais elevadas com ventos de sudoeste e sul. No grupo Oriental, na ilha de São Miguel (Ponta Delgada), as 

maiores frequências ocorrem dos rumos norte, nordeste e oeste e as velocidades mais elevadas ocorrem com 

ventos de sul e noroeste; enquanto em Santa Maria as maiores frequências são do rumo nordeste e as 

velocidades mais elevadas ocorrem com rumos sul e norte. A frequência do vento fresco e forte decresce de 

este para oeste pelo lado sul do arquipélago e de oeste para este pelo lado norte (Instituto Hidrográfico, 2000, 

2010).  

Caraterísticas oceanográficas  

Correntes e massas de água 

Os Açores localizam-se na fronteira Norte do Giro Subtropical do Atlântico Norte, caracterizada por 

um elevado gradiente horizontal de temperatura, e profunda influência da Corrente do Golfo que transporta 

massas de água superficiais quentes de origem equatorial e tropical de oeste para as águas frias do Atlântico 

Norte. Toda a área oceânica a sul das ilhas dos Açores é dominada pela Corrente dos Açores (CA), que 

transporta água quente e se apresenta como um conjunto complexo de frentes, meandros e vórtices de 

pequena/mesoscala, alimentados a partir de um jacto principal. A norte do arquipélago dos Açores o sistema 

da Corrente do Atlântico Norte (CAN), que transporta água mais fria, domina a circulação. Tanto a CA como 

a CAN são ramificações da Corrente do Golfo (ex.: Klein e Siedler, 1989; Cromwell et al., 1996, Alves et al., 

2002; Bashmachnikov et al., 2004; Lafon et al., 2004). Existe ainda uma corrente de superfície adicional, a 

Corrente do Norte dos Açores, localizada entre a CA e CAN (39º-42º N), desde o ponto de separação da 

Corrente do Golfo até à Crista Média Atlântica (Krauss, 1996; Esselborn et al., 1999; Reverdin et al., 2003; 

Bashmachnikov et al., 2004). 
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A Corrente do Golfo (CG) é uma das mais fortes correntes oceânicas, atingindo velocidades da ordem 

dos 2,5 m/s (transporta até 150 Sv3 e tem uma largura superior a 200 Km). A CG integra-se na circulação 

geral do Atlântico Norte: partindo do Golfo do México (estreito da Flórida), passando pela costa leste dos 

EUA em direcção a nordeste, em latitudes ligeiramente superiores às dos Açores, até atingir as ilhas 

britânicas. No seu percurso a CG transporta uma fonte de calor para latitudes mais elevadas, funcionando 

ainda como obstáculo à descida de águas frias do Atlântico Norte, nomeadamente as provenientes da Corrente 

do Labrador. Os padrões da Corrente do Golfo resultam num regime de alta salinidade, relativamente alta 

temperatura e poucos nutrientes, que caraterizam as águas dos Açores (Santos et al., 1995). A Corrente do 

Golfo entra no domínio este dos Açores entre aproximadamente 50ºW e 40ºN e bifurca-se em dois ramos 

principais, a Corrente do Atlântico Norte (CAN) e a Corrente dos Açores (CA) (Fig. 11). Por sua vez a CAN e 

a CA bifurcam-se em, respetivamente, CAN1 e CAN2 e CA1 e CA2 (Alves, 1992). Em média no verão a 

região a norte dos Açores é influenciada pela CAN2, enquanto a sul é influenciada pela CA1. No período de 

inverno, na região dos Açores, passa apenas um único ramo de corrente, a CA, e que resulta da aglutinação da 

CA1 com a CAN2 a oeste dos Açores, aproximadamente a 35ºW, 35ºN (Alves, 1992). Durante o inverno, 

devido à agitação marítima e ventos locais, existe também uma forte mistura vertical na coluna de água e a 

termoclina situa-se a cerca de 200 m, ao passo que no verão situa-se entre 30 a 60 m de profundidade 

(Instituto Hidrográfico, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Padrões gerais de circulação oceânica no Atlântico central / nordeste (Açores representado dentro de circulo) a cerca de 

100 m de profundidade e para duas estações do ano diferentes - Verão (Fig. 9A) e Inverno (Fig. 9B). Estes padrões médios de 

circulação foram derivados de dados de 42 anos, entre 1947 e 1988. (in Alves, 1992). 

A B 
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Ao longo dos diferentes meses do ano existem consideráveis variações nestes padrões gerais de 

circulação oceânica (Fig. 12). A Corrente dos Açores existe durante todo o ano, fluindo de modo geral de 

oeste para este, com intensidades variáveis e oscilações sazonais e semi-sazonais (ex.: Alves, 1992; Santos et 

al., 1995). Existem períodos em que a corrente provem de noroeste e outros de sudoeste. Em geral, os eventos 

de noroeste são devidos ao ramo sul da CAN, e os de sudoeste resultam principalmente da CA. Os casos 

intermédios correspondem a combinações mais ou menos complexas de ambos os sistemas (Alves, 1992; 

Santos et al., 1995). Os ventos locais, assim como a localização do anticiclone dos Açores, poderão ter 

também influência na direção das correntes (Instituto Hidrográfico, 2000). A velocidade média da CA nos 

Açores pode atingir 30 a 40 cm/s, tendendo a diminuir até 5 cm/s a cerca de 700 m de profundidade 

(Ollitrault, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Orientação e intensidade temporal da corrente ao longo de um ano médio e num ponto a Este dos Açores (22º W, 38ºN, 

ponto P nas figuras 9A e 9B). Este resultado revelou a existência de um regime médio de Oeste para Este ao longo de todo o ano, 

com uma intensidade média de 10 cm/s a uma profundidade de 100 m. (Alves, 1992) 

As correntes dominantes da CA atingem larguras da ordem dos 300 a 600 Km e profundidades até 

1000 m (Alves, 1992; Pingree, 1997). Essas correntes subdividem-se por sua vez em correntes com larguras 

da ordem dos 10 a 100 Km, podendo meandrar e produzir vórtices com larguras de várias dezenas a algumas 

centenas de quilómetros em torno da posição onde passa a corrente principal e atingir atingir velocidades da 

ordem de vários quilómetros por dia (Alves, 1992; Pingree e Sinha, 2001). 
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Contracorrentes contínuas dirigidas para oeste nos flancos da Corrente dos Açores, possivelmente 

causadas pela sua retrofação, estão também descritas na região. A contracorrente a norte (cerca de 35°N, 

28°W), por exemplo, é mais fria e menos salgada, apresenta sentido anti-horário e uma velocidade de cerca 25 

cm/s, e a contracorrente a sul da CA apresenta sentido horário (Onken, 1993; Cromwell et al., 1996; Pingree, 

1997; Alves e De Verdiere, 1999; Alves et al., 2002). Recentemente, Comas-Rodríguez et al. (2011) 

verificaram que tanto a Corrente dos Açores (33.5ºN e 34.5ºN) como a contracorrente flanqueando a norte a 

CA (35.25° – 36.25°N), podem atingir cerca de 2000 m de profundidade. A camadas intermédias, a 

Contracorrente dos Açores transporta também água mediterrânica para oeste e a Corrente dos Açores 

transporta águas subárticas (Comas-Rodríguez et al., 2011). Alguns estudos defendem ainda que é o 

escoamento de água mediterrânica pelo Estreito de Gibraltar que está na origem do Sistema de Correntes dos 

Açores (Peliz et al., 2007; Kida et al., 2008), em vez desse desse sistema de correntes ser uma extensão para 

este da Corrente do Golfo e do Giro Subtropical (Klein e Siedler, 1989; Maillard e Käse, 1989). 

Na região marinha dos Açores deteta-se, em profundidades abaixo da termoclina, massas de água com 

origem no Atlântico Norte Central (North Atlantic Central Water - NACW), acima dos 700 m. A 

profundidades intermédias (700-2000 m) detetam-se massas de água subpolares oriundas do norte e sul e do 

Mar do Labrador (Subarctic Intermediate Water [SAIW], Antarctic Intermediate Water (AAIW, e Labrador 

Sea Water [LSW], respetivamente). As massas de água de origem Mediterrânica são geralmente detetadas 

entre os 800-1200 m de profundidade, mas ao atravessar a Crista Média Atlântica podem ser projetadas para a 

superfície (Joyce, 1981; Santos et al., 1995; Morton et al., 1998; Johnson e Stevens, 2000). Entre os 2000-

4500 m predominam massas de água fria com alto teor de oxigénio, provenientes do Atlântico Norte (North 

Atlantic Deep Water [NADW]), misturadas com massas de água provenientes da Antártida (Mann e Lazier, 

1996; Instituto Hidrográfico, 2000). Vórtices provenientes do oeste de África, ilhas Macaronésias, 

Mediterrâneo e costas Atlânticas de Europa têm também algum impacto na hidrografia do mar dos Açores 

(Santos et al., 1995, Bashmachnikov et al., 2009).  

Adicionalmente, a dinâmica local, influenciada pelas ilhas e montes submarinos e induzida tanto pela 

CA como por outros mecanismos locais, é também importante. Fenómenos de afloramento são 

frequentemente observados nas ilhas dos Açores através de imagens de satélite (A. Martins pers. comm., in 

Menezes et al., 2006), ao redor de montes submarinos são também frequentes fenómenos oceanográficos 

como jatos ou remoinhos (ex.: colunas de Taylor) (Menezes et al., 2006). A Crista Média Atlântica, apesar de 
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se encontrar a grandes profundidades, também afeta a passagem das principais correntes existentes na área dos 

Açores (Bashmachnikov et al., 2004; Goikoetxea et al., 2010).  

 

Temperatura da água do mar  

A temperatura da água do mar à superfície varia sazonalmente nos Açores, como resultado das 

mudanças sazonais nos padrões gerais de circulação oceânica na região (ver secção 2.4.1). Ao longo de todo o 

ano as temperaturas são geralmente amenas. Os valores médios mensais da temperatura da água do mar à 

superfície variam regularmente ao longo dos anos entre 15,2 ºC e 22,7ºC (Instituto Hidrográfico, 2010). Nos 

meses de inverno a água do mar à superfície apresenta os valores mais baixos de temperatura e as menores 

amplitudes térmicas, e nos meses de verão as maiores temperaturas e amplitudes térmicas (Tabela 2; Fig. 13; 

Instituto Hidrográfico, 2000, 2010; Lafon et al., 2004). A variação anual da temperatura da água do mar à 

superfície é da ordem dos 8ºC em toda a área do arquipélago (Instituto Hidrográfico, 2000). As temperaturas 

de superfície tendem a aumentar do grupo Ocidental para o Oriental (Fig. 14).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Amplitudes mensais de temperaturas de água do mar superficial da região dos Açores, derivadas de dados in situ 

recolhidos entre os anos 1998 e 2002. (in Lafon et al., 2004).   
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Figura 14. Temperatura média sazonal da água do mar superficial na região dos Açores, do verão 2011 à primavera 2012. Valores 

obtidos através de imagens de satélite. (Fonte: http://oceano.horta.uac.pt/detra/modis/modis_pesquisar.php)  

 

As temperaturas médias de superfície tendem a ser ligeiramente menores (cerca de 1ºC) na 

proximidade de grandes estruturas topográficas – cerca da Crista Média Atlântica, entre o grupo Central e 

Oriental e na proximidade do banco Princesa Alice; possivelmente como resultado da intensificação de ondas 

ciclónicas / vórtices nesses locais (Bashmachnikov et al., 2004). 

Verão de 2011 
 

Outono de 2011 

 

Inverno de 2011/2012 Primavera de 2012 
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A temperatura do mar tende a variar verticalmente consoante com a origem das diferentes massas de 

água (Mohn et al., 2009), tendendo também a diminuir com a profundidade (Tabela 1; Figs. 15, 16). Abaixo 

da termoclina a variabilidade sazonal da temperatura da água do mar tende a ser menor (Fig. 15; Goikoetxea 

et al., 2010).  

 

Tabela 2. Valores de temperaturas médias mensais de água do mar a diferentes profundidades no grupo Central (Instituto 

Hidrográfico, 2000).  

 

Profundidade 

(em metros) 

Temperatura 

(em ºC) 

0 18,5 

150 14,7 

200 14,1 

300 13,2 

400 12,3 

600 10,6 

800 9,0 

1000 7,5 

1500 4,8 

2000 3,8 
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Figura 15. Variação mensal / sazonal da temperatura ao longo de um gradiente vertical desde a superfície até 200 m de 

profundidade, na região dos Açores (33-44ºN e 20-36ºW) (dados obtidos no site AZODC, http://oceano.horta.uac.pt/azodc/oceatlas; 

in Goikoetxea et al., 2010). 

A temperatura das águas no Atlântico Nordeste tem vindo a aumentar desde o final do século passado 

até ao presente (Velasco et al., 2009). Nos Açores todavia não se notaram diferenças substanciais de 

temperaturas médias potenciais da água do mar, em profundidade, e ao longo de quatro anos selecionados das 

últimas três décadas (Fig. 14; Pérez et al., 2010).  
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Figura 16. Perfis verticais médios de temperaturas potenciais (ºC) da água do mar na região dos Açores (in Pérez et al., 2010).  

Ondulação 

A formação e progressão das ondas do mar estão diretamente relacionadas com a intensidade, 

persistência e área de atuação do vento. Apesar das ilhas do arquipélago possuírem de um modo geral 

plataformas estreitas, o seu posicionamento aproximadamente central no Atlântico Norte faz com estejam 

expostas a intensos regimes de ondulação, especialmente durante os meses de inverno. Durante os meses de 

verão a agitação marítima tende a diminuir (Tabela 4).   
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Tabela 4. Probabilidade de ocorrência (em percentagem) de alturas de vagas, ao longo do ano, para o arquipélago dos Açores 

(Instituto Hidrográfico, 2000).        

Mês Altura da vaga 

< 1,5 m < 2,5 m > 3,5 m > 6 m 

Janeiro < 10 45 40 < 5 

Fevereiro < 10 45 35 < 5 

Março  < 10 40 30 < 5 

Abril 15 65 10 < 2,5 

Maio 20-25 70 5 < 2,5 

Junho 35 85 < 10 < 1 

Julho 40 85 < 10 < 1 

Agosto 40 80 < 10 < 2,5 

Setembro 30 70 < 10 < 2,5 

Outubro 20 55 10 < 2,5 

Novembro 15 45-50 25 2,5 

Dezembro < 10 40 20 2,5 

 

Por se localizar em pleno Atlântico norte, os Açores recebem ondulações procedentes de diferentes 

rumos (Fig. 18), que casualmente poderão convergir em simultâneo num mesmo local. Segundo dados da 

USNOO, as ondulações provenientes de W e NW são as mais frequentes nos Grupos Central e Oriental. 

Ondulações de SW são também frequentes no Grupo Central. Durante o inverno, os regimes de agitação mais 

energéticos são os de rumos de W, SW e NW, embora o rumo de NW perca alguma relevância em 

deterimento da vaga de S (SRAM, 2011). 
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Figura 18. Frequência de ocorrência (%) da direção média e altura significativa para os Grupos Oriental (A), Ocidental (B), Central (C) (in Instituto Hidrográfico, 2010).  

A B C 
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Adicionalmente, os Açores localizam-se numa região tsunamogénica, sendo sugerida a ocorrência de 

maremotos que afetam a região aproximadamente cada 19 anos. Desde o povoamento dos Açores, estão 

cientificamente comprovadas 22 inundações costeiras associadas a tsunamis, 50% das quais com origem 

distante e de um modo geral compostas por três ondas (SRAM, 2011).   

 

Marés  

Nos Açores as marés são do tipo semidiurno regular, ou seja, num dia existem duas preias-mar e duas 

baixas-mar. Os tempos de marés são essencialmente influenciados pela força e duração dos ventos, enquanto 

as pressões atmosféricas têm maior influência nas amplitudes de maré (baixas pressões aumentam o nível do 

mar e vice-versa). A amplitude de marés, nos Açores, considera-se baixa, devido à localização do arquipélago 

próximo do ponto anfidrómico do Atlântico Norte (local sem amplitude de marés); variando em média entre 1 

e 1,3 m com marés vivas, e raramente passando os 2 m. Nos Açores a maré enche de W e SW e na vazante 

propaga-se de E e NE. Do extremo oriental para o extremo ocidental do arquipélago, os valores da amplitude 

de maré tendem a diminuir, as preia-mares máximas tendem a atingir cotas inferiores, e as baixa-mares 

mínimas tendem a alcançar cotas superiores. As correntes geradas pela subida / descida das marés nas costas e 

ao largo dos Açores variam usualmente entre 3 m/s e menos de 0,5 m/s, havendo inclusive períodos em que 

poderão ser mesmo inexistentes (Instituto Hidrográfico, 1981, 2000, 2010).  

 

1.1.2. Especificidades químicas 

Salinidade da água do mar  

A salinidade da água do mar varia à superfície entre 35,9‰ e 36,5‰ e tende a diminuir com o 

aumento da profundidade, o que se relacionará com a origem das diferentes massas de água (Tabela 3; Fig. 17; 

Instituto Hidrográfico, 2000). Os valores de salinidade não apresentam flutuações significativas ao longo do 

ano no arquipélago dos Açores (Fig. 17; cf. Instituto Hidrográfico, 2000). Contudo, os valores mais elevados 
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de salinidade da água do mar tendem a registar-se em outubro, e os mais baixos nos meses de inverno, como 

resultado de processos de precipitação / evaporação e da influência de águas tropicais na região (Fig. 17; 

Goikoetxea et al., 2010). A maior variabilidade dos valores de salinidade encontra-se na camada superficial, 

acima dos 80 m de profundidade, onde por vezes se observa uma haloclina durante os meses de outono (Fig. 

14; Goikoetxea et al., 2010). Pequenas ribeiras e quedas de água em algumas zonas costeiras poderão também 

diminuir ligeiramente os valores de salinidade da água do mar nesses locais específicos.  

 

Tabela 3. Valores médios mensais de salinidade de água do mar a diferentes profundidades no grupo Central (Instituto 

Hidrográfico, 2000).  

 

Profundidade 

(em metros) 

Salinidade 

0 36,08 

150 36,05 

200 35,92 

300 35,79 

400 35,67 

600 35,48 

800 35,38 

1000 35,30 

1500 35,12 

2000 35,00 
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Figura 17. Variação mensal / sazonal dos valores de salinidade da água do mar ao longo de um gradiente vertical desde a superfície 

até 200 m de profundidade, na região dos Açores (33-44ºN e 20-36ºW) (dados obtidos no site AZODC, 

http://oceano.horta.uac.pt/azodc/oceatlas; in Goikoetxea et al., 2010). 

 

Acidificação  

A acidificação dos oceanos, como parte integrante das alterações climáticas, é considerada como uma 

das maiores ameaças para os ecossistemas marinhos. Os oceanos têm um papel significativo no ciclo global 

do carbono, sequestrando anualmente mais de um terço do carbono de origem antropogénica emitido para a 

atmosfera, resultado de atividades como a queima de combustíveis fosseis, mudanças no uso da terra, 

desflorestação e produção de cimento (Canadell et al., 2007). Devido à tendência mais ou menos recente de 

aumento de emissões de dióxido e monóxido de carbono para a atmosfera, esperam-se então alterações no 

meio marinho, que incluêm aumentos de temperatura da água do mar, a sua acidificação e desoxigenação. 

Tais impactos nas condições físico-químicas dos oceanos poderão ser rápidos e substanciais, podendo induzir 

stress nos organismos marinhos, sendo que muitos poderão não ter tempo suficiente para se adaptar. Nesse 

sentido, é importante compreender como as comunidades marinhas poderão responder a tais alterações 

oceânicas (ex.: Harrould-Kolieb et al., 2010). 
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No mar dos Açores existem fontes hidrotermais, que são locais naturalmente acidificados. As fontes 

hidrotermais libertam água quente com altas concentrações de dióxido de carbono, que torna a água do mar 

localmente ácida, pelo que têm sido usadas como laboratórios naturais para testar as respostas de algumas 

espécies aos efeitos da acidificação do meio marinho. Couto et al. (2010) verificou que as paredes celulares de 

uma alga calcária comum nos Açores, Corallina elongata, quando na proximidade de uma fonte hidrotermal 

de superfície, apesar de apresentarem alguns sinais externos de dissolução, aumentaram de espessura através 

da deposição de carbonato de cálcio. Esse resultado foi inesperado e pode ser explicado pelo aumento da 

disponibilidade de CO2, que potenciou o processo de fotossíntese da alga e a consequente segregação de 

carbonato de cálcio. Por outro lado, Couto et al. (2012) verificaram lapas Patella candei gomesii (de interesse 

económico nos Açores e bastante comuns no intertidal e subtidal superior) com conchas deformadas e 

alteradas estruturalmente, com sinais claros de dissolução, quando em proximidade de fontes hidrotermais de 

superfície. Estes resultados reveladores de diferentes respostas adaptativas às condições ácidas de fontes 

hidrotermais de superfície mostraram assim que as algas, por terem a capacidade de fotossíntese, poderão 

beneficiar de um aumento de CO2 na água do mar, ao passo que animais secretores de conchas calcárias 

tornam-se mais vulneráveis nessas mesmas condições ambientais, o que sugere que serão de esperar diferentes 

tipos de resposta consoante o grupo taxonómico.  

O projeto CoralChange tem determinado os efeitos da acidificação dos oceanos na fisiologia de corais 

de profundidade dos Açores, nomeadamente no processo de calcificação e dissolução dos seus esqueletos. No 

âmbito desse projeto têm-se realizado experiências em aquário, onde se cultivam corais em água do mar com 

uma acidez semelhante à prevista para o ano 2100. Os resultados preliminares destes estudos demonstram que 

os corais conseguem continuar a calcificar em condições de maior acidez, mas em detrimento de outros 

processos fisiológicos como a capacidade de combater doenças, tornam os esses organismos mais vulneráveis 

às condições do meio. As experiências sobre a dissolução dos esqueletos dos corais também têm sido 

realizadas em fontes hidrotermais de baixa profundidade e de mar profundo. Os resultados preliminares dessas 

experiências demonstram que o esqueleto dos corais quando expostos a condições de acidez dos oceanos 

semelhantes às previstas para os anos 2100-2300, apresentam taxas de dissolução 3 a 5 vezes superiores que 

as atuais, colocando em risco estas importantes estruturas calcárias, assim como todos os animais que delas 

dependem como habitat. 
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Tem-se também avaliado a sensibilidade de espécies relevantes das comunidades fitoplanctónicas do 

mar dos Açores ao aumento das concentrações de CO2 (Barcelos e Ramos et al., in prep.; Blanco-Ameijeiras 

et al., in prep.), tendo em conta os papéis cruciais dessas comunidades nos ciclos marinhos de carbono, azoto, 

sílica, fósforo e ferro, e como base da cadeia trófica. Experiências com uma cultura da diatomácea 

Asterionellopsis glacialis revelam alterações do número de células por colónia com o aumento das 

concentrações de CO2, com potenciais consequências para a capacidade de flutuabilidade das colónias e 

evasão à predação. É expectável que a acidificação do meio marinho induza alterações na composição das 

comunidades fitoplanctónicas, com consequências nos ciclos biogeoquímicos, e afetando o transporte de 

carbono para o fundo dos oceanos, assim como a qualidade de alimento para níveis tróficos superiores. 

 

Existem já algumas provas da tendência de acidificação marinha na região dos Açores (Pérez et al., 

2010). De 1981 até 2004 registaram-se aumentos nas concentrações de CO2 antropogénico nas camadas 

superficiais do oceano na região dos Açores (Fig. 19), perspetivando-se essa tendência de aumento gradual. 

As correntes poderão também transportar para a região quantidades significativas de CO2 antropogénico 

originárias de outras zonas, tendo em conta o considerável aumento de CO2 antropogénico verificado entre os 

anos 1993 e 1998, devido a um possível aumento de advecção durante esse período de massas de água 

provenientes do mar do Labrador. Adicionalmente, a água mediterrânica parece também transportar grandes 

quantidades de CO2 de origem antropogénica para os Açores (Pérez et al., 2010).  
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Figura 19. Medições de carbono de origem antropogénica registadas na região dos Açores, calculadas pelos métodos TrOCA e 

φCTº (em μmol/Kg) (in Pérez et al., 2010). 

 

A variação temporal de pH não tem sido aparentemente monitorizada no mar dos Açores. Santos et al. 

(1995) caraterizaram as águas marinhas dos Açores com um pH entre 8,1 e 8,2. Contudo, os valores obtidos 

não diferem muito do pH médio na superfície dos oceanos, que é de 8.07 (Royal Society, 2005). Medições de 

pH realizadas nas águas balneares do arquipélago (como tal, costeiras), realizadas entre maio e setembro de 

2009, indicam um valor de pH médio de 8,1 (desvio padrão de 0,3), existindo contudo registos de valores 

máximos de 8.5 e mínimos de 6,1 (http://www.azores.gov.pt/Gra/sram-

mar/conteudos/livres/Qualidade+das+águas+balneares.htm). 

 

Nutrientes 
Os nutrientes encontram-se dissolvidos na forma mineral na água do mar, sendo essenciais para o 

proliferamento da vida marinha. As concentrações de minerais, tais como os nitratos, fosfatos e silicatos são 

geralmente menores nas águas oceânicas do Atlântico Nordeste comparativamente a outros oceanos. Por outro 

lado, as águas profundas, por serem relativamente “jovens”, e por apresentarem uma renovação das 
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concentrações de nutrientes resultante da remineralização das partículas sedimentadas, possuem concentrações 

de nutrientes comparativamente menores (Velasco et al., 2009).  

O arquipélago dos Açores caracteriza-se por pertencer a uma região oceânica essencialmente 

oligotrófica, com reduzida produção primária devido à baixa concentração de um ou mais nutrientes limitantes 

(Woods e BarKmann, 1995). Tal dever-se-á à natureza das correntes oceânicas e às elevadas profundidades 

registadas no arquipélago, pelo que grande parte das partículas orgânicas existentes se afundam, provocando 

empobrecimento de nutrientes em águas superficiais. Os afloramentos de águas profundas, ao redor dos 

montes submarinos e ilhas, providenciarão no entanto uma fonte adicional de nutrientes para as águas 

superficiais do mar dos Açores. 

Os nutrientes disponíveis na coluna de água sofrem variações sazonais (ex.: Woods e BarKmann, 

1995; Ríos et al., 2005; Santos, 2011). Durante a primavera, a termoclina aprisiona nutrientes na superfície, 

permitindo ao plâncton assimilar os componentes necessários para efetuar a fotossíntese e se multiplicar. 

Durante o verão, os restantes nutrientes disponíveis são consumidos pelo plâncton, e desaparecem 

gradualmente, acumulando-se no fundo. As temperaturas mais baixas no outono estimulam a mistura da 

coluna de água, provocando pequenos florescimentos que transportam para a superfície mais nutrientes 

provenientes do fundo marinho. No inverno, a queda brusca das temperaturas e as tempestades mais 

frequentes intensificam a mistura da coluna de água. Neste período o plâncton não se mantem à superfície e 

tem reduzido acesso à luz do sol, sendo os florescimentos menos frequentes, pelo que a concentração de 

nutrientes na superfície da água tende a aumentar (Santos, 2011).  

Macedo et al. (2000) investigaram a concentração de nutrientes na Corrente / Frente dos Açores (FA) e 

em locais a norte e a sul dessa corrente (37ºN, 32ºW até 32º N, 29ºW) no verão de 1997. Verificaram que a 

concentração média de nitratos variou entre 0,18 e 9 mmol/m3 até aos 350 m de profundidade. De um modo 

geral as concentrações de nitratos foram mais altas na FA e a norte desta, do que a sul da FA, exceto entre os 

200 e 350 m, onde as águas a sul e na FA apresentaram concentrações relativamente idênticas (Fig. 20A). Nos 

primeiros 100 m os perfis de nitratos apresentaram elevada variabilidade (Fig. 20A). Contudo, em diversos 

locais a nutriclina encontrou-se entre 60 e 100 m, tendo as áreas a norte da FA e na FA exibido concentrações 

similares de nitratos nesse intervalo de profundidade (Fig. 20A). A concentração de nitritos variou entre 0 e 

0,105 mmol/m3 e apresentou um perfil vertical completamente diferente dos nitratos, com valores mais 

elevados entre os 60 e 100 m (Fig. 20B). As concentrações médias de fosfatos variaram, até aos 350 m de 
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profundidade, entre 0,03 e 1,04 mmol/m3 (Fig. 20C). Na zona da Corrente dos Açores as concentrações 

máximas de fosfatos ocorreram a águas superficiais (Fig. 20C). Os menores valores de concentração de 

fosfatos observaram-se entre os 20 e 80 m na zona da Corrente dos Açores e a norte desta (Fig. 20C). As 

concentrações médias de silicatos variaram entre 0,23 e 3,5 mmol/m3, tendo-se observado os valores mais 

baixos a profundidades entre 20 e 80 m (Fig. 20D). Macedo et al. (2000) observaram valores mínimos de 

concentrações de nitratos, fosfatos e silicatos entre os 50 e 100 m de profundidade, que correspondeu 

aproximadamente à ‘profundidade de clorofila máxima’ (DCM) (Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Perfis verticais médios de nitratos (A), nitritos (B), fosfatos (C) e silicatos (D) na FA, e a norte e sul da FA, entre 19 de 

Julho e 5 de agosto de 1997, entre 0 e 350 m de profundidade (in Macedo et al., 2000).   
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A seguinte figura (Fig. 21) ilustra que, de um modo muito geral, as concentrações de nitratos e ortofosfatos 

tendem a aumentar de sul para norte nas águas superficiais dos Açores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Variabilidade espacial de nitratos (esquerda) e ortofosfatos (direita) obtida a partir de amostragens à superfície recolhidas 

em vários cruzeiros realizados na região dos Açores entre Julho de 2006 e Setembro de 2008. Os Açores constituem uma região de 

transição em nutrientes no Atlântico Nordeste. Imagens: Sandra Sequeira e Ana Filipa Sousa (in Velasco et al., 2009). 

 

A concentração de nutrientes à superfície aumenta com a proximidade às costas das ilhas, devido ao 

fluxo de nutrientes provenientes de terra. Deste modo, as alterações biológicas devidas à eutrofização far-se-

ão sentir com maior intensidade em zonas costeiras e, em particular, junto aos maiores centros populacionais e 

nas zonas mais abrigadas, como seja o caso de lagoas costeiras, baías semi-fechadas, portos e marinas. As 

fontes mais comuns de introdução de nutrientes no meio marinho são os efluentes domésticos, as escorrências 

agrícolas provenientes de práticas de agropecuárias intensivas e os efluentes industriais das unidades de 

processamento alimentar. Contudo, a elevada exposição das ilhas do arquipélago a um hidrodinamisno 

intenso, como consequência da sua posição oceânica, a grande distância entre ilhas, assim como a natureza 

oligotrófica das suas massas de água, apresentam-se como vantagens à dispersão de nutrientes introduzidos 

direta/indiretamente de modo antropogénico.  
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Clorofila 

Os padrões de distribuição de clorofila a nos Açores são complexos, relacionando-se com as 

características das correntes marinhas que circulam na região (Martins et al., 2004). De um modo geral, a 

concentração de clorofila a tende a aumentar com a latitude (Fig. 22). A concentração média mensal de 

clorofila a próxima da superfície do mar, na região dos Açores, entre os anos 2002 e 2006, por exemplo, 

variou sazonalmente entre 0.1 e 0.3 mg/m3, aumentando ligeiramente de concentração junto às costas das ilhas 

(Fig. 23; Guimarães, 2008; Amorim et al., 2009). No entanto, na zona da FA registam-se concentrações de 

clorofila a entre 0,1 e 1 mg/m3 (Doval et al., 2001; Lino, 2009). Parece igualmente existir correlação negativa 

entre as concentrações de clorofila a e a temperatura da superfície do mar (Fig. 23); e correlação positiva entre 

os valores de clorofila a e a intensidade do vento (Amorim et al., 2009) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribuição média da clorofila a para os anos 2002 a 2006. A linha de contorno preto representa a profundidade de 2000 

m. Portugal, Espanha, África e as ilhas dos Açores e Madeira estão representados a vermelho. (in Guimarães, 2008).   
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Figura 23. Médias mensais das concentrações de clorofila a (Chl a) e de temperatura de superfície (SST), entre os anos 2002 e 

2006, na região dos Açores. As barras verticais indicam valores de desvio padrão. Dados em falta para a SST entre Novembro e 

Dezembro 2004, e para a Chl a entre Janeiro e Maio 2002. Dados clorofila a extraídos de MODIS (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/); 

dados de temperatura superficial de http://oceano.horta.uac.pt/detra/. (in Amorim et al., 2009) 

 

Nos Açores a concentração de clorofila a tende a ser maior durante o inverno e início da primavera, e 

menor no verão e final da primavera (Figs. 23, 24; Guimarães, 2008; Amorim et al., 2009). Na região são 

também frequentes pequenos ‘blooms’ de inverno e ligeiros aumentos de concentração de clorofila a durante 

o outono (Guimarães, 2008). A ‘profundidade de clorofila máxima’ (DCM) encontra-se sempre a maiores 

profundidades durante o período de verão e a menores profundidades durante a primavera (Santos, 2011). 

Essas diferenças sazonais resultam provavelmente de uma combinação de vários fatores, nomeadamente da 

maior intensidade da luz no verão versus primavera e fatores associados (ex.: efeito de sombra ou self-shading 

effect), assim como a rarefação de nutrientes à superfície no verão associada ao aumento da estratificação da 

água à superfície, e a capacidade das células fotossintéticas em aproveitar produtos regenerados (ex.: amónia) 

na coluna de água (Santos, 2011).  
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Figura 24. Médias sazonais das concentrações de clorofila a entre junho 2011 e maio 2012 na região dos Açores. Valores obtidos através de imagens de satélite. (Fonte: 

http://oceano.horta.uac.pt/detra/modis/modis_pesquisar.php)

Periodo: junho e agosto 2011 
Média: 0.09920 mg/m3 
Mediana: 0.08695 mg/m3 
Desvio padrão: 0.05792 

Periodo: set. e novembro 2011  
Média: 0.09183 mg/m3 
Mediana: 0.08768 mg/m3 

Periodo: dez. 2011 e fev. 2012  
Média: 0.12958 mg/m3 
Mediana: 0.12136 mg/m3 
Desvio padrão: 0.08484  

Periodo: março e maio 2012 
Média: 0.13437 mg/m3 
Mediana: 0.11133 mg/m3 
Desvio padrão: 0.09204
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Num estudo recente focado no monte submarino Condor (Santos, 2011), verificou-se que na DCM a 

concentração de clorofila a no inverno/primavera (0,2 mg/m3) atinge valores quatro vezes superiores aos que 

se verificam no verão (0,05 mg/m3) (Fig. 25). A DCM apresentou uma variação de aproximadamente 50 m 

entre o verão e a primavera, localizando-se no verão sensivelmente aos 75 m de profundidade, no outono aos 

50 m e no inverno/primavera aos 25 m (Fig. 25; Santos, 2011). Comparando com estudos anteriores na região 

dos Açores, as principais diferenças relacionam-se com a DCM encontrada no verão (Santos, 2011). Gaard et 

al. (2008) detetaram, em junho de 2004, a DCM entre 40 e 80 m de profundidade (entre 0,2 e 0,5 mg/m3); 

Head et al. (2002) localizou a DCM a mais de 100 m no verão (agosto de 1998) e entre 50 e 80 m na 

primavera (abril de 1999); Teira et al. (2005) encontraram a DCM entre os 100 e 120 m no verão, e entre os 

20 e 40 m no inverno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Representação da variação sazonal das concentrações de Clorofila a em função da profundidade no banco submarino 

Condor durante os meses de verão 2009 (“V_09”), outono 2009 (“O_09”) e inverno/primavera de 2010 (“I/P_10”). (in Santos, 

2011).   

 

Oxigénio 

As concentrações de oxigénio nas águas dos Açores variam entre aproximadamente 5 e 6 ml/l à 

superfície até < 4 ml/l em águas mais profundas. À superfície a concentração de oxigénio dissolvido tende a 

ser ligeiramente maior a norte do arquipélago, e a diminuir para sul e sudeste (Goikoetxea et al., 2010). 
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Apesar de haver registos de concentrações de oxigénio provenientes de campanhas oceanográficas (ex.: 

http://oceano.horta.uac.pt/azodc/oceatlas.php), os padrões espaciais e temporais da dissolução do oxigénio na 

coluna de água carecem ainda de interpretação à escala da regional. Nesse sentido, referem-se seguidamente 

os resultados de Santos (2011), onde se interpretam as concentrações de oxigénio dissolvido determinadas em 

vários pontos de amostragem no Canal Pico-Faial e banco submarino Condor.  

Santos (2011) registou valores máximos de oxigénio dissolvido no verão em várias estações de 

amostragem (máximos > 5 ml/l) entre os 40 e os 80 m de profundidade, coincidentes com a DCM e valores 

máximos de turbidez (entre os 40 e os 60 m de profundidade). As concentrações máximas de oxigénio 

dissolvido não se verificaram no período de maior produtividade (inverno/primavera) possivelmente devido ao 

facto de no inverno a abundância de organismos pertencentes ao picoplâncton ser bastante mais elevada do 

que no inverno/primavera. Por outro lado, a maior abundância de zooplâncton no inverno, resultado da maior 

disponibilidade de fitoplâncton, poderá induzir maior consumo e consequente menor concentração de 

oxigénio (Santos, 2011). 

No Canal Pico-Faial, durante o período de inverno/primavera, as concentrações de oxigénio dissolvido 

(± 5,25 ml/l, Fig. 23) não variaram ao longo da coluna de água, o que poderá dever-se à mistura da água do 

mar. No verão registou-se um máximo de oxigénio sensivelmente aos 25 m de profundidade (Fig. 23). No 

outono notou-se um máximo pouco pronunciado aos 30 m de profundidade. Abaixo desses valores máximos o 

oxigénio diminuiu em profundidade (Santos, 2011).  
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Figura 26. Representação da variação sazonal do oxigénio dissolvido na coluna de água ao longo da profundidade no canal Pico-

Faial, durante os meses de verão 2009 (“V_09”), outono de 2009 (“O_09”) e inverno/primavera de 2010 (“I/P_10”). (in Santos, 

2011). 

 

No banco submarino Condor, o oxigénio dissolvido na coluna de água foi máximo aos 40 m no verão, 

aos 50 m no outono e à superfície (10 m) no inverno/primavera (Fig. 24), o que correspondeu 

aproximadamente à zona da DCM. Após atingir o máximo, a concentração de oxigénio diminuiu até aos 700 

m, atingindo o seu mínimo (4,0 ml/l) e voltou a aumentar (Fig. 26). O facto de o mínimo de oxigénio se 

encontrar a 700 m de profundidade durante todo o ano dever-se-á, possivelmente, ao maior consumo de 

oxigénio pelos seres vivos a essas profundidades, e à diminuição dos processos fotossintéticos e de 

decomposição de matéria orgânica. Abaixo dessa camada, com o aumento da profundidade, torna-se maior a 

influência de águas frias polares ricas em oxigénio, fazendo-se notar um aumento do mesmo (Fig. 26). Tal 

aumento resultará também da diminuição da temperatura da água e do simultâneo aumento da solubilidade do 

oxigénio (Santos, 2011).  
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Figura 26. Representação da variação sazonal do oxigénio dissolvido na coluna de água consoante a profundidade no banco 

submarino Condor, durante os meses de verão 2009 (“V_09”), outono de 2009 (“O_09”) e inverno/primavera de 2010 (“I/P_10”). 

(in Santos (2011). 

 


