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EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA AO COMPLEXO DE MONTES SUBMARINOS DO GORRINGE E AO SEINE

2016-08-22 (IPMA)

21/08/2016

Foz do Tejo - 38°37.3’’ N 09° 22.4” W

Depois de termos partido de Lisboa no passado dia 17, tivemos de voltar devido a duas avarias. Tendo começado bem a

fazer a estação do CascaisWatch (http://w w w.st.nmfs.noaa.gov/copepod/time-series/pt-30101/), detetamos uma avaria no

CTD (https://pt.w ikipedia.org/w iki/CTD_(oceanografia)) que nos impediu de continuar a missão. Este equipamento é muito

importante porque nos permite obter perf is de temperatura, salinidade ao longo da coluna de água e assim ajudar a

caracterizar as águas marinha do ponto de vista da física. Quase simultaneamente o navio também teve uma avaria no

compressor de frio. Agora, devido ao esforço de ambas as equipas (cientif ica e da tripulação do navio) em conjugação com o Departamento de infraestruturas do

IPMA, voltamos a partir para a nossa expedição científ ica que nos levará ao complexo de montes submarinos do Gorringe, ao Seine e depois até ao Funchal.

Novas notícias irão surgindo. Fiquem atentos.
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