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

2016-08-29 (IPMA)

28/08/2016

Gorringe - 36°24.7’’ N 11° 31.5” W

Estamos a trabalhar na área do Gorringe já há alguns dias, hoje estivemos na estação com a profundidade mais baixa de

toda a expedição, o topo do Gettysburg que f ica a cerca de 35 m de profundidade. Depois de termos estado a trabalhar em

áreas mais profundas com as estações de biologia a 200 m de profundidade e as da física a 1500 m foi bom fazer umas

estações menos profundas. 

Também hoje pudemos, com muito sucesso, recolher os hidrofones que tinham sido colocados no Gorringe no ano passado

numa campanha BIOMETORE. Os dados recolhidos vão ser muito importantes para avaliar a biodiversidade de mamíferos marinhos na área do Gorringe.

Toda a equipa científ ica e a tripulação do NI Noruega tem trabalhado com muito profissionalismo para fazer face a todos os contratempos que têm surgido ao longo do

percurso e que já nos obrigou a suprimir algumas das estações de amostragem que estavam inicialmente previstas.

Novas notícias irão surgindo. Fiquem atentos.
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