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7. CONCLUSÕES 
 

A análise dos dois testemunhos amostrados no Atlântico tropical oeste, 

através do estudo das assembléias dos foraminíferos planctônicos fósseis, 

permitiu a reconstrução paleoceanográfica desta região durante os últimos 30.000 

anos. Apesar de não ter sido observadas mudanças significativas no padrão de 

temperatura superficial, houveram alterações significativas no padrão da camada 

de mistura. 

As pricipais espécies de foraminíferos planctônicos identificadas, i.e, as 

espécies mais abundantes, nos dois testemunhos estudados são: G. ruber 

‘branca’, G. ruber ‘rosa’, G. sacculifer ‘sem saco’ e G. sacculifer ‘com saco’; 

subordinadamente, as espécies G. rubescens, G. siphonifera, G. falconensis, G. 

calida, G. glutinata, C. nitida, e G. bulloides. Outras espécies que merecem 

destaque são as espécies do complexo menardii, G. menardii, G. tumida e G. 

flexuosa. 

Os dados isotópicos de oxigênio (∂18O) mostraram-se adequados na 

determinação dos Estágios Isotópicos Marinhos e ajudaram a compreender as 

mudanças oceanográficas no Atlântico tropical oeste. No entanto, este estudo 

sugere que os dados isotópicos de carbono (∂13C) extraído da testa de G. ruber, 

sozinhos, não podem ser utilizados para inferir a paleoprodutividade no Atlântico 

tropical oeste nos últimos 30.000 anos.  

Através da análise das assembléias dos foraminíferos planctônicos fósseis 

foi possível notar que durante o EIM 2 a coluna d’água encontrava-se mais 

turbulenta e mais estratificada, devido aos ventos alísios de SE mais intensos 

neste período. A maior intensidade dos alísios intensificou a corrente Sul 

Equatorial aumentando, desta forma, o transporte de massa e calor da região 

subtropical leste para a região tropical oeste do Atlântico sul. O empilhamento de 

águas nesta porção do Atlântico aumentou a profundidade da termoclina e da 

nutriclina, deslocando-a para maiores profundidades.  

Durante os eventos de resfriamento de curta duração no hemisfério norte 

(Heinrich 1 e Younger Dryas) o Atlântico tropical oeste exibiu um aquecimento de 
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suas águas superficiais. A diminuição do transporte massa através do equador, 

resultando no enfraquecimento da circulação termo-halina, pode ter levado a 

estagnação e acumulo de sal e calor durante estes eventos no Atlântico tropical 

oeste.  

A análise das assembléias dos foraminíferos planctônicos fósseis 

demonstrou que a partir do EIM 1 o Atlântico tropical oeste mostrou-se mais 

estável, exibindo paleotemperaturas altas e salinidades mais baixas. Isto promove 

uma camada superficial menos densa e uma camada de mistura mais estável. 

Com o fim dos eventos Heinrich 1 e Younger Dryas foi restabelecido o transporte 

de massa e calor através do equador, do Atlântico tropical oeste para o Atlântico 

norte, diminuindo os valores de paleotemperatura aos valores conhecidos 

atualmente. 

Os resultados de paleotemperatura estimados pelo método de redes 

artificiais neurais (ANN method) foram satisfatórios. Eles demonstraram, conforme 

esperado, que os valores de paleotemperatura superficial mantiveram-se estáveis 

nos últimos 30.000 anos na região de estudo. Estes valores estão próximos dos 

observados atualmente, em torno de 27°C.  

Os resultados exibidos pela análise fatorial modo-Q confirmam as teorias de 

que nos últimos 30.000 anos o oceano Atlântico tropical oeste manteve-se estável. 

A mudança mais significativa observada neste período de tempo foi a instabilidade 

da camada de mistura. O tratamento estatístico foi útil, respaldando todas as 

observações a respeito das mudanças oceanográficas no Atlântico tropical nos 

últimos 30.000 anos. 

O Atlântico tropical oeste é uma região pouco estudada e extremamente 

importante na compreensão da dinâmica climática do planeta. Por este motivo 

este estudo demonstra a necessidade da continuidade da exploração da Margem 

Continental Brasileira. A utilização de outros proxies e de mais amostras seriam 

importantes no aperfeiçoamento do conhecimento desta região do Atlântico.  


