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Abstract 

 

The Brazilian Continental Margin, which coastline measures more than 8,500km 

gives to Brazil continental dimensions. This huge region is conditioned by the action of 

process such as, sedimentals, tectonics, geomorphological and climatical, as example, 

which direct or in conjunction with other ones, since of continental break up between 

South America and Africa are going on and may be responsible for the current 

morphology of the margin. 

In accordance with this point of view, the Oriental part of the Brazilian 

Continental Margin, presents characteristics of a passive margin and fisiographically 

“starved”, in which the continental break occur no more than 100km from de coastline 

and the sedimentary coverage is mainly carbonatic. The continental slope does not 

present great extension if compared with other parts of the Brazilian Margin and sharp 

gradient. The remark presence of the continental plateaus (Rio Grande Plateau and 

Pernambuco Plateau), which link with the continental rise and additionally the Paraiba, 

Pernambuco e Bahia seamounts, are the majors features in the morphology of the region 

between the slope and the continental rise. 

This paper will concentrate its focus on Bahia Seamount, with emphasis in the 

mainly erosive feature which cut transversally the seamounts, named Pernambuco 

Submarine Channel. It will be employed bathymetric multibeam and seismic data 

carried out by the Brazilian Continental Shelf Project (LEPLAC) in the current year and 

pieces of information from bibliographic researches in order to present a discussion by 

the hole of the Pernambuco Submarine Channel in the Occidental region of the 

Brazilian Continental Margin. 

 

Resumo 

 

A margem continental brasileira, com mais de 8500 km de linha de costa, 

confere ao país dimensões continentais. Essa vasta região encontra-se condicionada a 

ação de processos sedimentares, tectônicos, geomorfológicos e climáticos dentre outros, 

que direta ou em conjunto, desde a abertura dos continentes sul-americano e africano 

vem atuando e são os responsáveis pela sua atual morfologia. 

Dentro desta perspectiva, na porção oriental da margem continental do Brasil, 

verifica-se uma margem do tipo passiva com características fisiográficas “faminta” 

(starved), cuja quebra da plataforma localiza-se a não mais do que 50 km da linha de 

costa e a cobertura sedimentar é predominantemente carbonática. O talude não 

apresenta grande extensão se comparado com outras porções da margem continental 
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brasileira e um acentuado gradiente. A marcante ocorrência de platôs (Platô do Rio 

Grande do Norte e Platô de Pernambuco) se ligando à elevação continental, se 

destacando os montes submarinos da Paraíba, de Pernambuco e da Bahia, são feições 

que caracterizam a morfologia da porção talude-elevação continental. 

O presente trabalho se concentrara na região dos montes submarinos da Bahia 

em especial na feição preponderantemente erosiva que os corta transversalmente, 

denominada canal submarino de Pernambuco. Usando dados de batimetria multifeixe e 

de sísmica monocanal coletados pelo Programa Brasileiro de Levantamento da 

Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC) no corrente ano aliados a pesquisa 

bibliográfica disponível, apresentar uma discussão a cerca do papel do canal submarino 

de Pernambuco na região ocidental da margem continental Brasileira. 

 

1 – INTRODUÇÃO 
 

O propósito do presente trabalho consiste em discutir o papel do Canal 

Submarino de Pernambuco na Margem Oriental Brasileira (MOB) e para tal estabelece 

uma discussão a partir de levantamento das escassas referências bibliográficas 

encontradas sobre o assunto combinados com os resultados preliminares obtidos pelos 

autores a partir de alguns dados geofísicos coletados pelo LEPLAC. O Canal Submarino 

de Pernambuco é uma feição erosiva que corta ortogonalmente os montes submarinos 

existentes na MOB. 

Na discussão desenvolvida dos diversos aspectos referente ao escopo do 

trabalho, dois pontos não ficaram completamente claros. O primeiro diz respeito à 

competência da Corrente de Fundo da Antártica (AABW) em esculpir ou mesmo manter 

o Canal Submarino de Pernambuco. O segundo ponto diz respeito à similaridade que 

existe entre o traçado do canal com a atual linha de costa na região. Os autores se 

reservaram ao direito de especular uma possível linha de investigação para explicar essa 

similaridade.  

 

2 – MARGEM ORIENTAL BRASILEIRA (MOB) 

 

A Margem Oriental Brasileira (MOB) tem como limite estrutural ao sul o arco 

de Vitória, limite norte da bacia de Campos e ao norte o alto de Touros, limite sul da 

bacia Potiguar (Morhiak, 2003). A extensão a leste da área de estudo, para as 

considerações do presente trabalho, ficará limitada a profundidade de cerca de 4500m, 

não levando em consideração o tipo de crosta (continental, transicional ou oceânica) em 

sub-superfície. As características fisiográficas dessa porção da margem brasileira podem 

ser encontradas nas publicações do Projeto REMAC (Reconhecimento da Margem 

Continental). Tais trabalhos foram concluídos na década de 70 e por uma questão do 

estado da arte na época, os estudos se concentraram na porção continental da margem 

brasileira. Cherkis et alli 1992 usando dados de batimetria em águas profundas 

apresenta uma abordagem mais atual dos montes submarinos da MOB com ênfase nos 

Monte Submarinos da Bahia e então estudando o Canal Submarino de Pernambuco. 

Estabelece uma discussão segundo a qual a Corrente de Fundo da Antártica (AABW) 

teria um papel importante na manutenção do canal e também nos processos erosivos que 

ocorrem no mesmo, embora não baseie sua argumentação em dados medidos de 

correntes. O LEPLAC (Levantamento da Plataforma Continental Brasileira) desenvolve 

um programa de aquisição sistemática de dados geofísicos na margem continental 

brasileira. No presente estudo serão empregados dados batimétricos coletados por meio 

de ecobatímetro multifeixe em 2009. Esses dados devidamente processados permitem 



um maior detalhamento da geomorfologia da área considerada. Em termos de sub-

superfície, serão usados dados de sísmica rasa, também coletados pelo LEPLAC na 

mesma região. Maldonado e Torres 2009 apresentam detalhes sobre parâmetros de 

aquisição dos dados de campo do LEPLAC. 

O Canal Submarino de Pernambuco é uma feição erosiva que corta 

ortogonalmente os montes submarinos existentes na MOB, e sua localização pode ser 

vista na figura 1. 

 
Figura 1- Mapa de localização da região de estudo. O Canal Submarino de Pernambuco 

(inserido no perímetro amarelo) é a feição erosiva que praticamente corta 

ortogonalmente os montes submarinos encontrados na MOB. 

 

Fruto da revisão bibliográfica empreendida pelos autores verificou-se que 

repetidas vezes a geomorfologia do canal é normalmente atribuída à ação da Corrente 

de Fundo da Antártica (Cherkis et alli 1992), dentre outros. Stramma e England 1999 

apresentam um detalhado estudo sobre a circulação das massas líquidas no Atlântico 

Sul, e na Figura 2 encontra-se uma reprodução do esquema de circulação de correntes 

na margem brasileira, onde pode se verificar o registro de atuação da Corrente Antártica 

de Fundo (AABW) na região dos montes submarinos. 

 
Esquema de localização das correntes de fundo que atuam na margem brasileira.  

Verificar o percurso seguido pela corrente de fundo da Antártica (AABW – Antarctic 

Botton Water), representada na figura por linhas negras, na região dos montes 

submarinos da MOB (Compilada de Stramma e England, 1999). 



 Embora vários autores atribuam relevante papel para a Corrente de Fundo da 

Antártica, não foi encontrada no levantamento bibliográfico conduzido pelos autores 

uma constatação ou afirmativa a partir de dados medidos de corrente, sobre a 

competência da AABW em esculpir e mesmo manter a geomorfologia do canal. 

 

3 – METODOLOGIA E DADOS EMPREGADOS 

 

A metodologia adotada para a confecção e a organização do presente trabalho se 

baseou inicialmente em um levantamento bibliográfico para tentar melhor nivelar o 

conhecimento e as dúvidas existentes a respeito do objeto de estudo proposto, quer seja, 

o Canal Submarino de Pernambuco e sua importância na MOB. Percebeu-s e que as 

referências bibliográficas sobre o assunto são escassas e normalmente fazem rápidas e 

superficiais menções ao canal.  

Como o Governo Brasileiro, por meio do LEPLAC, encontra-se engajado em 

coletar dados geofísicos na margem continental brasileira, desde maio de 2009 por meio 

do Navio de Pesquisa Sea Surveyor, foram processados dados de batimetria multifeixe e 

sísmica de duas linhas geofísicas (B-30 e B-34_2) coletadas na área objeto deste estudo.  

A aquisição da batimetria foi realizada por meio de um sistema multibeam 

Kongsberg-Simrad EM122 e EM710 montados permanentemente em uma gôndola no 

fundo do navio Sea Surveyor. Ambos os sistemas foram empregados na aquisição de 

dados sendo que o EM122 foi empregado em profundidades maiores do que 300-500m 

enquanto o EM710 para águas rasas. 

Quanto ao sistema de aquisição dos dados de sísmica monocanl (MAG), este 

consiste de um canhão de ar com volume 270 polegadas cúbicas de pressão rebocado a 

uma profundidade que permite ao navio desenvolver até oito Nós de velocidade. O 

intervalo de tiros adotado foi de 50m. Os dados foram gravados a partir de seção de 

cabo digital de 150m de comprimento. A fonte empregada e os hidrofones foram 

rebocados a uma profundidade de 5m para reduzir o ruído ambiental de superfície e 

permitir uma maior tolerância as interferências provenientes das condições de mar.  

Os dados de sísmica MAG e batimetria foram processados preliminarmente a 

bordo do MV Sea Surveyor usando os programas SEISEE e GEOSOFT 

respectivamente e as interpretações são de inteira responsabilidade dos autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – RESULTADOS 

 

 
 

Figura 3 – Apresentação em mapa do gride batimétrico construído a partir de dados do 

modelo ETOPO1 combinado com grides batimétricos construídos a partir dos dados de 

propriedade do LEPLAC coletados por meio de ecobatímetro multifeixe nas linhas B-30 

e B-34-2, respectivamente. As tabelas de cores proporcionam as condições necessárias 

para a avaliação da distribuição do fundo marinho. 

 
Figura 4 – Modelo batimétrico em três dimensões enfatizando a posição do Canal 

Submarino de Pernambuco. Notar que na parte sul do canal, o mesmo desvia para oeste 

em direção ao talude continental.  
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Figura 5 – Combinação de perfil batimétrico extraído do gride do ETOPO e do gride da 

linha B-30 em pontos comuns. O objetivo foi aproveitar a situação para estabelecer uma 

comparação entre os dados do ETOPO com os dados batimétricos medidos na linha B-

30. Na figura encontra-se enfatizada a localização do Canal Submarino de Pernambuco. 
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Figura 6 – Detalhamento da linha B-30 nas proximidades do Canal Submarino de 

Pernambuco e estabelecendo a largura entre as suas respectivas margens. Atentar que 

essa linha encontra-se mais ao norte em relação à linha B-34_2. 
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Figura 7 - Detalhamento da linha B-34_2 nas proximidades do Canal Submarino de 

Pernambuco e estabelecendo a largura entre as suas respectivas margens. Atentar que a 

largura do canal reduz quase que para a metade em relação à linha B-30. 

 



 
 

Figura 8 – Vista geral de trecho da seção sísmica coletada simultaneamente com a linha 

batimétrica B-30. 

 

 

 
Figura 8.1 – Detalhe da seção sísmica B-30 na região do Canal Submarino de 

Pernambuco. A escala a direita corresponde o tempo duplo de propagação da onda 

sísmica medido em milissegundos. Notar os registros de erosão nas bordas do canal 

bem como o controle exercido pelo embasamento na morfologia do canal. Verificar o 

afloramento do embasamento na margem mais distal do Canal. 

 

 



 
Figura 9 – Detalhe de seção sísmica sobre a linha 34 na região do Canal Submarino de 

Pernambuco. Perceber a repetição dos registros erosivos nas bordas do canal e o 

controle da geomorfologia do mesmo por meio do embasamento. 

 

 
Figura 10 – Mapa de profundidade do embasamento. A linha na cor preta inserida no 

polígono preto corresponde uma aproximação do traçado do canal. Notar (a tabela de 

cores apresenta a distribuição da profundidade do embasamento) que o canal encontra-

se sobre os pontos mais profundos do embasamento. 

 

5 – DISCUSSÃO 

 

O Canal Submarino de Pernambuco, como observado nas figuras 1 e 3 apresenta 

uma direção preferencial Sul-Norte e corta ortogonalmente as cadeias de montes 



submarinos existentes na MOB. A porção Sul do Canal apresenta uma inflexão para 

Oeste e se projeta em direção ao talude fazendo que a sua morfologia não seja mais 

identificável. Na parte Norte do Canal, percebe-se que a geomorfologia mantém uma 

direção preferencial Norte até tornar a sua identificação comprometida e se confundir 

com a margem. Por meio das figuras 6 e 7 é possível estabelecer a largura do canal 

medido a partir do gride batimétrico construído com os dados das linhas B-30 3 B-34_2. 

Foi observado que na linha B-30 (linha ao Norte), o canal apresenta uma distância entre 

as margens de 19232m e na linha adjacente, ao Sul, a distância entre margens cai quase 

que pela metade, 11018m para ser mais preciso. A profundidade máxima do canal em 

relação à profundidade do fundo do mar adjacente permanece praticamente a mesma em 

ambas as linhas batimétricas, ao redor de 300m.  

Para que se obtivesse uma visão regional da área de estudo foi usada a “Base de 

Dados Batimétricos para o Atlântico Sul” (Torres at all, 2003 e Torres at all, 2007), para 

construir o mapa de batimetria das figuras 1, 3 e 4 respectivamente.  

Nas figuras 6 e 7 é possível obter uma comparação entre os resultados obtidos 

para construir gride a partir de dados do ETOPO com os correspondentes dados 

efetivamente medidos por meio de ecobatimetro multifeixe coletados em 2009 e de 

propriedade do LEPLAC. Pode-se perceber que, de uma maneira geral, o ajuste entre os 

grides foi satisfatório e o Canal Submarino de Pernambuco pode ter toda a sua extensão 

identificável no mapa construído a partir dos dados do ETOPO e o detalhamento foi 

obtido no gride construído com os dados das linhas B-30 3 B-34_2. A limitação do 

ETOPO normalmente incorre em situações que o fundo do mar apresenta variações 

muito brusca em termos de profundidades e inclinações, como pode ser verificado no 

fim do perfil das figuras 5 e 6, onde se verifica a maior discrepância entre os dois perfis. 

De uma forma geral processos erosivos e de transporte de sedimentos 

verificados na margem continental brasileira e mesmo em mar profundo são usualmente 

atribuídos a ação da Corrente de Fundo da Antártica (AABW). Normalmente os 

parâmetros de corrente são inferidos a partir de interpretação geológica de seções 

sísmicas. Embora de uma maneira não muito aprofundada, no levantamento conduzido 

pelos autores não foi encontrado trabalhos referentes a dados medidos de corrente em 

águas profundas nem mesmo considerações sobre a competência da Corrente de Fundo 

da Antártica em baixas latitudes que justificasse que elas poderiam efetivamente 

esculpir ou continuar atuando e erodindo o Canal Submarino de Pernambuco. Essa 

técnica foi empregada na área de estudo por Cherkis et alli 1992 que infere que o Canal 

Submarino de Pernambuco é mantido e mesmo foi esculpido por ação da citada 

corrente. No mapa de circulação de massas no Atlântico Sul constante em Stramma e 

England 1999 pode-se observar que a AABW (figura 2) passa por entre os montes 

submarinos da MOB. Ao se concentrar na disposição do Canal em sua porção Sul nas 

figuras 1, 3 e 4 percebe-se que o Canal apresenta uma forte mudança de direção na sua 

porção ao Sul, defletindo para Oeste em direção ao talude continental. Ao se ater ao 

percurso da AABW como constante na figura 2, percebe-se um conflito entre a direção 

da Corrente com a direção efetiva do Canal. Seria, inclusive, mais razoável especular 

que em sua parte Sul o canal fosse mais retificado em direção ao Norte e até 

eventualmente mais profundo em virtude de maior competência da AABW esperada (já 

que não foi possível contar com dados medidos de corrente) na parte Sul do Canal do 

que em sua parte Norte. Dessa maneira, o argumento que o a AABW seja responsável 

por esculpir o Canal fica enfraquecido e, no campo das hipóteses, fica sob suspeita até 

mesmo se é a AABW a corrente que atua no canal, ou pelo menos isoladamente. O fato 

e que as evidencias apontam que o Canal proporcione o ou mesmo condicione o 



deslocamento de massa liquida e eventualmente transporte de sedimento em seu leito e 

esse sentido seria do talude (porção Sul do Canal) para o Norte. 

O estagio atual do processamento dos dados disponíveis não permite estabelecer 

uma possível proposta consistente de justificativa para tal observação. De toda maneira, 

a hipótese que o Canal seja esculpido e mantido pela a AABW fica um pouco 

enfraquecida em virtude da argumentação apresentada no parágrafo anterior. Porém, ao 

se concentrar nas figuras 8, 8.1 e 9 pode-se verificar nas seções sísmicas 

correspondentes e nos detalhamentos, que a morfologia do Canal encontra-se 

condicionada à ação do embasamento, sem, no entanto não poder deixar de considerar 

que os refletores tenham sido erodidos por ação de correntes. Sob o Canal verifica-se 

uma correspondente subsidência do embasamento inclusive constatando que esse venha 

mesmo a aflorar na porção mais offshore do canal na linha B-30. A argumentação que o 

Canal seja controlado pela ação do embasamento fica reforçada se levar em 

consideração a distribuição da profundidade do embasamento na área de estudo, como 

mostra na figura 10. Embora sobre uma região de reduzida profundidade do 

embasamento, percebe-se na figura 10 que o Canal se encaixa entre as maiores 

profundidades de embasamento encontradas na região dos montes submarinos da MOB.   

A questão do traçado do Canal Submarino de Pernambuco remete para outra 

discussão. Ao se comparar a linha de costa atual do litoral Leste brasileiro com a 

orientação do Canal Submarino de Pernambuco percebe-se uma grande correlação entre 

ambos. Pela argumentação apresentada acima, não parece confortável tentar justificar 

tal similaridade por conta da AABW, pelo menos para todo o Canal. Infere-se, portanto, 

que a justificativa passa necessariamente pelo controle exercido pelo embasamento na 

morfologia do Canal. Embora ainda de uma forma preliminar, os autores se reservam a 

propor uma possível linha de investigação no sentido que o Canal Submarino de 

Pernambuco poderia ser uma cicatriz do processo de rifteamento ocorrido na separação 

das placas sul-americana e africana, algo grosseiramente como uma linha de costa 

pretérita. Na eventualidade dessa tese vir a ser confirmada no futuro, o Canal poderia 

mesmo ser o limite da deposição de sedimentos durante o período do pré-sal na região.  

 

6 – CONCLUSÕES 

 

A luz dos dados processados e das referências bibliográficas consultadas, se pode 

estabelecer, dentre outras, as seguintes conclusões: 

O Canal Submarino de Pernambuco tem a sua morfologia controlada em sub-

superfície pela atuação do embasamento. 

Correntes atuam no Canal e são as responsáveis pelo truncamento verificado nos 

refletores localizados na margem do Canal. Não parece confortável atribuir que a 

corrente que atue no Canal seja a AABW, principalmente se apenas ela for considerada, 

de modo que seria desejável a obtenção de dados medidos de corrente nessa região de 

modo a tentar melhor entender os processos atuantes no Canal. 

O Canal oferece as condições para que massas líquidas e eventualmente 

sedimentos sejam transportados em seu interior. O sentido do fluxo seria a partir de sua 

porção Sul desde o talude continental passando por toda a sua extensão ate atingir a sua 

porção norte. Os sedimentos transportados ao longo do Canal seriam depositados em 

sua porção Norte e seriam os responsáveis pelo preenchimento dessa parte do Canal, 

fazendo que o mesmo se harmonizasse com a o fundo do mar adjacente. 

 

 

 



7 – AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem aos componentes do Grupo de Trabalho do LEPLAC em 

virtude do apoio proporcionado pela riqueza das discussões conduzidas nas reuniões de 

trabalho e mesmo em consultas e conversas informais. Agradecem também a Fundação 

de Estudos do Mar por proporcionar o acesso aos dados coletados no LEPLAC e a 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar pelo suporte financeiro ao custear a 

participação do autor principal no VI Congresso de Geologia do Uruguay. 

 

8 – REFERÊNCIA 

 

Brazilian Submission, 2004 – Continental Shelf and UNCLOS Article 76. Brazilian 

Continental Shelf Survey Project, Brasília, Brazil, 159 pages. 

 

Cherkis. N.Z., Chayes. D.A. e Costa. L.C, 1992. The bathymetry and distribution of the 

Bahia Seamounts, Brazil Basin. Marine Geology, 103, 335-347, Elsevier Science 

Publishers B.V., Amsterdam. 

 

ETOPO2 – Global Gridded Elevations Data, 2001. GEOphysical Data System for 

Marine Geophysical Data – NGDC/NOAA. CD-ROM, Vol E1. 

 

GEOSOFT 1996, OASIS MONTAJ. Data Processing System for Science Earth 

Applications. Version 4.0. User guide. Canada, 1996,186p. 

 

LEPLAC – Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira. Plano 

governamental para o estabelecimento do limite externo da plataforma continental 

brasileira segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

 

Maldonado. P.R. e Torres. L.C, 2009 – Relatório de Aquisição de Dados Geofísicos no 

Navio MV Sea Surveyor – Pernada Fortaleza-Fortaleza 10Set a 07 Out 2009, Relatório 

Interno da FEMAR – Fundação de Estudos do Mar. 

 

Morhiak. U. W. 2003. Bacias Sedimentares da Margem Continental Brasileira, in 

Geologia, tectônica e Recursos Minerais do Brasil, L.A. Bizzi, C. Schobbenhaus, R.M. 

Vidotti e J.H. Gonçalves (Eds.) CPRM, Brasília. 

 

Stramma. L. e England. M., 1999. On the water masses and mean circulation of the 

South Atlantic Ocean, Journal of Geophysical Research, Vol 104, NO. C9. Pages 

20863-20883, September, 15, 1999.  

 

Torres, L.C., Barreira, L.M., Villena, H.H., Rangel, A.A. e Santos, D.I., 2003. Base de 

dados batimétricos do Atlântico Sul. In: XXI Congresso Brasileiro de Cartografia. Belo 

Horizonte MG, setembro de 2003. CD do próprio Congresso, paper HO-046. 

 

Torres, L.C., Villena, H.H, 2007. Mapa de relevo submarino brasileiro. In: XXIII 

Congresso Brasileiro de Cartografia., Rio de Janeiro, RJ. Anais do XXIII Congresso 

Brasileiro Cartografia, 2007. 


