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“É uma situação curiosa que o mar, de onde 

surgiu a primeira vida, está agora ameaçado pelas 

atividades de uma das formas dessa vida. Mas o 

mar, mesmo que sinistramente diferente, 

continuará existindo; o que está sob ameaça é a 

própria vida.” 

 

(CARLSON, Rachel, The sea around us) 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

MOLINA, Giulia Silveira. Morfometria de Calcidiscus leptoporus em resposta à 

dinâmica oceanográfica do Atlântico Sudoeste nos últimos 135 mil anos. 2021. 93 f. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2021. 

 

A espécie Calcidiscus leptoporus apresenta diferenças em sua morfologia e tamanho, 

geralmente dividida em três morfótipos: Pequeno (<5 µm), Médio (5-8 µm) e Grande (> 8 

µm). A fim de entender a dinâmica dos morfótipos de C. leptoporus, este trabalho pretende 

comparar os dados morfométricos com proxies de produtividade, temperatura (TSM) e 

salinidade da superfície do mar (SSM). Medidas de 50 cocólitos foram realizadas em 42 

amostras do testemunho marinho GL-1090, coletado no talude continental da Bacia de 

Santos, a uma profundidade de 2.225 m. O morfótipo Pequeno apresentou correlação 

estatisticamente significativa com proxy de produtividade, indicada pela correlação de 

Spearman. Nenhuma correlação entre os morfótipos Médio e Grande e os fatores ambientais 

foi encontrada. O morfótipo Pequeno exibiu preferência por águas mais quentes e ricas em 

nutrientes. O C. leptoporus Médio dominou o intervalo de tempo estudado, apresentando 

abundâncias maiores que 40% e ampla tolerância às diferentes condições ambientais. No 

entanto, em períodos de temperatura superficial do mar (TSM) mais baixas e com menor 

produtividade, sua abundância foi maior. As máximas abundâncias do morfótipo Grande 

ocorreram durante o MIS 5e e MIS 4, indicando afinidade com o aumento da disponibilidade 

de nutrientes e TSM. Nenhum táxon apresentou relação com a salinidade. A dissolução no 

MIS 4 teve forte influência na distribuição do morfótipo Pequeno, que pode ter contribuído 

também para a diminuição de espécies menores e mais sensíveis como Emiliania huxleyi e 

Gephyrocapsa spp., e assim favoreceu maior abundância de espécimes mais robustas e 

resistentes à dissolução, como o morfótipo Grande e Florisphaera profunda. Entretanto, 

torna-se necessário análises morfométricas de C. leptoporus em outros testemunhos da região 

da Bacia de Santos, além de amostras de plâncton, a fim de obter informações mais confiáveis 

e confirmar as tolerâncias ecológicas regionais específicas, como informações potenciais 

para reconstruções paleoceanográficas. 

 

Palavras-chave: Calcidiscus leptoporus; morfometria; Atlântico Sudoeste; cocolitoforídeos.



 

 

ABSTRACT 

 

 

MOLINA, Giulia Silveira. Calcidiscus leptoporus morphometry in response of the 

Southwestern Atlantic oceanographic dynamics in the last 135 kyr. 2021. 93 p. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2021. 

 

Calcidiscus leptoporus species presents differences in morphology and size, generally 

divided into three morphotypes: Small (<5 µm), Intermediate (5-8 µm) and Large (> 8 µm). 

In order to understand the dynamics of C. leptoporus morphotypes, this work aims to 

compare the morphometric data with productivity, sea surface temperature (SST) and salinity 

(SSS) proxies. Measurements of 50 coccoliths were carried out from 42 samples of the 

sediment core GL-1090, collected on the Santos Basin continental slope, at a depth of 2,225 

m. Small morphotype showed a significant correlation with productivity proxy, indicated by 

Spearman's correlation. None correlation was found between both Intermediate and Large 

morphotypes, and environmental parameters. Small morphotype showed a preference for 

warmer and nutrient-enriched waters. Intermediate C. leptoporus dominated the studied time 

interval, exhibited abundances higher than 40%, and thus, wide tolerance to different 

environmental conditions. However, in periods of lower SST and productivity, its abundance 

has increased. Large morphotype reaches its maximum abundance during MIS 5e and MIS 

4, indicating affinity with the increase of nutrients availability and SST. None morphotype 

was correlated to SSS. Small morphotype was influenced by dissolution during MIS 4, since 

it may also have contributed to the decrease of smaller and more sensitive species such as 

Emiliania huxleyi and Gephyrocapsa spp., and thus allowed higher abundances of 

dissolution-resistant specimens, as Large morphotype and Florisphaera profunda. However, 

it is necessary to perform morphometric analyzes of C. leptoporus in sediment cores in the 

Santos Basin region, in addition to plankton samples, in order to obtain more reliable 

information and confirm specific regional ecological tolerances, as potential information for 

paleoceanographic reconstructions. 

 

Keywords: Calcidiscus leptoporus; morphometry; Southwestern Atlantic; coccolithophores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os oceanos são conhecidos por serem reguladores do clima global, sendo capazes de 

armazenar, transportar e redistribuir calor, nutrientes e CO2 entre a atmosfera, superfície e 

fundo do oceano (Delworth et al., 2008; Rahmstorf, 2002; Thornalley et al., 2013). Além 

disso, exercem um papel importante nos ciclos biogeoquímicos, atuando no controle das 

concentrações de dióxido de carbono na atmosfera (Hertzberg et al., 2016; Rahmstorf, 2002). 

Mudanças nas concentrações de CO2 podem provocar um aumento na temperatura média 

global, e consequentemente alterar os padrões de ventos e chuvas, os quais são capazes de 

influenciar os sistemas de correntes e as propriedades físicas e químicas dos oceanos. Desta 

forma, as características das massas d’água e de seus padrões de circulação também são 

modificados, resultando em variações significativas para o clima (Campos, 2014; Ruddiman, 

2008). 

O Quaternário corresponde ao período mais recente da história da Terra, e é 

caracterizado por mudanças climáticas, onde a união de três fatores principais (precessão, 

excentricidade e obliquidade) causam a modificação na quantidade de energia proveniente 

do sol  (Berger & Loutre, 1994). Ao reduzir a radiação solar, ocorre o resfriamento da Terra, 

dando origem aos períodos de glaciações. Como resultado, três efeitos principais ocorrem 

nos oceanos: redução do nível do mar, diminuição da temperatura superficial da água do mar, 

e logo, aumento da salinidade, já que parte da água doce solidificou nas geleiras. Tais 

alterações podem ser observadas em estudos paleoceanográficos. 

Atualmente, devido às perturbações em grande escala induzidas por atividade 

humana, as mudanças climáticas estão ocorrendo em uma taxa sem precedentes (Rahmstorf, 

2002), afetando o funcionamento dos ecossistemas em escala global. Entretanto, a interação 

entre o clima, a estrutura e funcionamento do ecossistema ainda é pouco compreendida. Para 

um melhor entendimento e previsão confiável da magnitude dessas mudanças no clima, é 

necessário compreender o passado. 

A ciência que estuda a história do passado dos oceanos é a paleoceanografia. Para 

isso, as principais questões que têm sido investigadas são em relação às mudanças na 

produtividade, na biota bentônica e planctônica, nos padrões de circulação de massas d’água 

superficial, intermediária e de fundo, assim como alterações na temperatura superficial do 

mar e no volume de gelo  (Thiede, 2014; Seibold & Berger, 1996). Deste modo, é importante 

entender cada vez melhor os processos no oceano, para tentar prever as mudanças futuras. 

Sendo assim, para reconstruir as condições dos oceanos primitivos, o uso de diferentes 
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proxies têm sido utilizados como ferramentas de registros ambientais ou geológicos, podendo 

estar relacionados a um ou mais parâmetros ambientais durante a sua formação (Wefer et al., 

1999; Ravelo & Hillaire-Marcel, 2007). 

Os microfósseis têm sido utilizados como proxies para registros paleoceanográficos 

e paleoclimáticos deduzidos de testemunhos sedimentares marinhos (Thiede, 2014). Eles 

providenciam informações importantes e precisas, seja na forma de assembleias de espécies 

ou por meio da geoquímica de suas conchas (Wefer et al, 1999). Nesse sentido, o estudo de 

cocolitoforídeos é imprescindível, uma vez que constituem um componente significativo do 

fitoplâncton marinho (Baumann, 2004) e são um dos principais produtores primários do 

oceano aberto (Baumann et al., 2016; Geisen et al., 2002), além de compreender um registro 

fóssil bem documentado desde o Triássico (Renaud & Klaas, 2001). 

Ainda no contexto de estudos climáticos, os cocolitoforídeos possuem uma influência 

direta no sistema climático global (Westbroek et al., 1993), visto que contribuem tanto para 

a bomba de carbono orgânico (via fotossíntese) quanto para a de carbonato (via calcificação) 

(Baumann, 2004; Giraudeau & Beaufort, 2007), assim afetando o balanço de CO2 na 

superfície do oceano (Baumann, 2004). Além disso, esses organismos também auxiliam para 

o efeito de albedo em larga-escala, através das emissões gasosas de sulfeto de dimetila (DMS) 

que produzem nuvens muito refletivas (Figura 1) (Giraudeau & Beaufort, 2007). 
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Figura 1: Esquema dos efeitos de eventos de florescência de cocolitoforídeos para os impactos biogeoquímicos globais. 

Adaptado de Giradeau & Beaufort (2007). 

 

Estudos da assembleia de cocolitoforídeos em testemunhos e sedimentos marinhos 

tem sido realizados, com o intuito de inferir diferentes condições de temperatura, padrões de 

circulação ou variações de produtividade (Henderiks & Renaud, 2004) uma vez que os esses 

organismos respondem às mudanças dos parâmetros ambientais da zona fótica (Winter et al., 

1994). Entretanto, pesquisas sobre a resposta de cocolitoforídeos aos processos 

oceanográficos no Atlântico Sudoeste ainda é muito escassa. Logo, para compreender e 

modelar as mudanças climáticas futuras, é necessário o entendimento detalhado da ecologia 

desses organismos no passado. Diante destas lacunas, este é o primeiro trabalho a investigar 
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a variação do tamanho do cocólito de Calcidiscus leptoporus nos últimos 135.000 anos, de 

modo que auxiliará o entendimento das mudanças das abundâncias dos diferentes morfótipos 

para estudos futuros. Em virtude das variações morfológicas dessa espécie indicar diferentes 

preferências ecológicas, diversos autores sugeriram a existência de três grupos distintos 

divididos em morfótipos: Pequeno, Médio e Grande (Henderiks & Renaud, 2004;  

Knappertsbusch et al., 1997; Young et al., 2003). Com base nisso, algumas perguntas foram 

levantadas: 

 

● Existe uma variação no tamanho dos cocólitos de Calcidiscus leptoporus no 

testemunho marinho GL-1090? 

● A variação das abundâncias relativas dos morfótipos de Calcidiscus leptoporus 

Pequeno, Médio e Grande podem ser utilizadas como proxies para 

paleoprodutividade, paleotemperatura e/ou paleosalinidade? 

● Existem outros parâmetros ambientais controlando a distribuição dos diferentes 

morfótipos e como esses organismos respondem à dinâmica desses fatores ao longo 

dos últimos 135.000 anos? 

 

Para obter um melhor entendimento das questões levantadas acima, a hipótese a ser 

testada é a seguinte:  

 

H1) Considerando que a salinidade, a temperatura e a produtividade foram distintas 

durante os ciclos glaciais-interglaciais, o diâmetro do cocólito de Calcidiscus leptoporus 

variou em seu tamanho respondendo às variações destes parâmetros ambientais. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este estudo tem por objetivo geral realizar análises morfométricas em cocólitos de C. 

leptoporus das amostras do testemunho GL-1090 nos últimos 135.000 anos e relacionar os 

dados obtidos com as variações dos parâmetros como temperatura, produtividade e 

salinidade.  

Como objetivos específicos: 

• Avaliar a variação no tamanho do cocólito de C. leptoporus durante os estágios 

marinhos isotópicos; 

• Comparar a dinâmica das abundâncias dos morfótipos Pequeno, Médio e Grande de 

C. leptoporus com estudos de outras regiões do Oceano Atlântico; 

• Relacionar a abundância dos morfótipos de C. leptoporus com outros fatores 

ambientais que podem ter afetado a distribuição desses organismos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Cocolitoforídeos 

 

Os cocolitoforídeos são um grupo de alga fotossintética marinha, pertencentes à 

divisão Haptophyta (Baumann et al., 2016; Beaufort & Heussner, 2001; Geisen et al., 2002, 

2004; Knappertsbusch & Brummer, 1995; Knappertsbusch et al., 1997; Renaud & Klaas, 

2001; Westbroek et al., 1993). São caracterizados por uma cobertura de minúsculas placas 

de calcita (cocólitos) ao redor da parede celular, que associados formam a cocosfera, como 

mostra a Figura 2 (Geisen et al., 2002; Henderiks & Renaud, 2004; Henderiks, 2001). 

 

 

Figura 2: A) cocosfera de Calcidiscus leptoporus sub. leptoporus; e B) cocólito Calcidiscus leptoporus sub. leptoporus no 

microscópio eletrônico de varredura (Cortés, 2000; Geisen et al., 2002). 

 

A composição das assembleias de cocolitoforídeos são indicadores bem estabelecidos 

das condições ambientais passadas e têm sido amplamente utilizadas para reconstruir 

mudanças paleocológicas e paleoceanográficas (Dewi et al., 2007; McIntyre et al., 1970). Os 

cocólitos são os maiores contribuintes de carbonato para os sedimentos do fundo marinho 

(Renaud & Klaas, 2001), e possuem papel significativo na biogeoquímica do oceano.  

A densidade e o lastro de matéria orgânica particulada, é um motor importante da 

bomba biológica de carbono do oceano (Francois et al., 2002; Westbroek et al., 1993), e para 

o ciclo do carbono, em função da formação da calcita que produz uma molécula de CO2 para 

cada molécula de CaCO3 produzida (Robertson et al., 1994). Além disso, os cocólitos são 

essenciais para estudos de mudanças ambientais, uma vez que os cocolitoforídeos respondem 

efetivamente às alterações do ecossistema, por serem amplamente distribuídos em todos os 

oceanos e no registro sedimentar (Baumann et al., 2016).  
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Entretanto, para estudos paleoceanográficos existe uma limitação importante no uso 

da composição da assembleia de cocolitoforídeos de algumas espécies, por conta da 

dissolução na coluna d’água e no sedimento (Henderiks & Renaud, 2004; Renaud & Klaas, 

2001). Com o intuito de evitar essa possível tendência, pesquisas foram feitas e basearam-se 

em mudanças morfológicas, principalmente no tamanho do cocólito de uma única espécie ou 

de um conjunto de espécies presentes em amostras de sedimento, consideradas resistentes à 

dissolução (Henderiks & Renaud, 2004; Renaud & Klaas, 2001). Nesse sentido, estudos 

morfométricos em Calcidiscus leptoporus, uma espécie resistente à dissolução e de fácil 

medição,  mostraram que haviam variações no tamanho do cocólito, que poderiam estar 

correlacionadas à diferentes parâmetros ambientais  (Baumann, 2000; Baumann et al., 2016; 

Beaufort & Heussner, 2001; Bollmann, 1997; Henderiks & Renaud, 2004; Knappertsbusch 

et al., 1997; Renaud & Klaas, 2001).  

 

Calcidiscus leptoporus 

 

Pertencente à família Calcidiscaceae e ao gênero Calcidiscus (Kamptner, 1950), a 

espécie Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman, 1898) Loeblich & Tappan, 1978, é 

cosmopolita, que ocupa desde regiões equatoriais até as polares (McIntyre & Bé, 1967) e 

abrange diversas variações ecológicas, além de possuir um registro fóssil datado desde o 

início do Mioceno (Geisen et al., 2004; Young, 1998). Essa espécie produz cocólitos 

circulares a subcirculares em vista plana, o que torna fácil sua medição (Antunes, 2007; 

Baumann & Sprengel, 2000; Baumann et al., 2016; Young et al., 2003), com escudos distais 

apresentando suturas imbricadas em sentido horário e em formato sigmoidal (Figura 2A) 

(Baumann & Sprengel, 2000). 

A espécie C. leptoporus apresenta uma ampla variedade morfológica (Renaud et al., 

2002), e por conta disso três morfótipos têm sido largamente estudados, onde a diferenciação 

se baseia principalmente pelo tamanho (ou diâmetro) do cocólito. Sendo assim, o morfótipo 

Pequeno (P) foi definido com diâmetro menor que 5 μm; o Médio (M), maior que 5 μm e 

menor que 8 μm; e por último, o morfótipo Grande (G) foi definido com medidas maiores do 

que 8 μm (Knappertsbusch et al., 1997; Renaud & Klaas, 2001). 

Em função da resistência à dissolução, essa espécie pode dominar a assembleia de 

cocólitos no sedimento, apesar de nunca atingir altas abundâncias (McIntyre et al., 1970). 

Por conta disso, pode ser muito promissora para reconstruções paleoceanográficas (Renaud 

& Klaas, 2001). 
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Estudos anteriores têm sugerido que os morfótipos de C. leptoporus possuem 

preferências ecológicas distintas (Knappertsbusch; et al., 1997; Westbroek et al., 1993). 

Geralmente, a distribuição biogeográfica destes morfótipos ocorre da seguinte forma: nas 

regiões tropicais predomina o morfótipo Grande (Knappertsbusch et al., 1997; Renaud et al., 

2002), enquanto em altas latitudes (regiões temperadas a subpolares), a assembleia é 

dominada pelo morfótipo Médio, apresentando afinidade por águas com temperaturas mais 

frias e menos salinas (Baumann et al., 2016; Ziveri et al., 2004).  

Os morfótipos Pequeno e Grande também atingem máximas abundâncias em altas  

latitudes e em regiões onde ocorre ressurgência, como na costa Sul-Africana, sugerindo que 

esses táxons têm preferência por águas enriquecidas em nutrientes (Baumann et al., 2016; 

Renaud et al., 2002). Entretanto, o morfótipo Pequeno parece ser euritermal, enquanto o 

morfótipo Grande, por águas com temperaturas maiores (Knappertsbusch et al., 1997; Ziveri 

et al., 2004). 

 

Contribuição dos cocolitoforídeos para o carbonato do sedimento marinho 

  

Há uma grande necessidade de entender os fatores que controlam oo sequestro de 

carbono orgânico no oceano profundo, em vista da importância das concentrações de CO2 na 

atmosfera (Ziveri et al., 2007). Os processos físicos, químicos e biológicos (bomba biológica) 

do oceano controlam os fluxos de CO2 na interface oceano-atmosfera, que por sua vez 

impactam o sistema climático.  

Os processos de fixação de carbono inorgânico na matéria orgânica durante a 

fotossíntese, a transformação dessa matéria orgânica por processos da teia alimentar, 

transporte e a sedimentação para o fundo oceânico são referidos como bomba biológica. O 

principal efeito desses processos é remover o carbono na forma orgânica da superfície, 

transportá-lo para maiores profundidades em forma de carbono inorgânico dissolvido e em 

seguida, retornar esse carbono inorgânico para a atmosfera em diferentes escalas de tempo 

(Ducklow et al., 2001).  

Nesse sentido, os cocolitoforídeos desempenham um papel importante no ciclo do 

carbono, uma vez que são um dos principais produtores de carbonato para o fundo marinho 

e contribuintes do sequestro de carbono da superfície do mar (Beaufort et al., 2007; Ziveri et 

al., 2007). Esses organismos assimilam dióxido de carbono da camada fótica superior dos 

oceanos para a formação dos cocólitos e cocosferas, e após sua morte, são depositados no 

sedimento marinho. Além de removerem CO2, os cocólitos dessas microalgas são capazes de 
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atuar como lastro e intensificar o transporte de matéria orgânica para o fundo oceânico, 

consequentemente aumentando a taxa e a quantidade de matéria orgânica sequestrada para o 

fundo do mar (Beaufort et al., 2007). 

Em um estudo realizado em amostras de armadilhas de sedimento de diversas regiões 

dos oceanos, Ziveri et al. (2007) mostraram que o fluxo de carbonato de cocólitos é 

influenciado não somente pelo número do fluxo, mas também pela massa de CaCO3 do 

cocólito de algumas espécies como Emiliania huxleyi e Calcidiscus leptoporus. Apesar de 

ser abundante, a espécie E. huxleyi possui uma massa de carbonato muito baixa e por conta 

disso, possui um baixo fluxo de CaCO3 em relação por exemplo à espécie C. leptoporus, que 

possui um tamanho relativamente maior grande quando comparada à E. huxleyi (Ziveri et al., 

2007). Na Figura 3, pode ser observado que independentemente da abundância das espécies, 

por possuírem maior peso, têm maior contribuição para o fluxo de carbonato para o fundo 

dos oceanos. 
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Figura 3: Abundância relativa nas assembleias de cocólitos de espécies-chave (esquerda) e abundância relativa de 

contribuição de carbonato de cálcio para o cocólito calculado CaCO3 (à direita) nos diferentes locais. Adaptado de: Ziveri 

et al. (2007).  

 

3.2 Paleoprodutividade Primária 

 

A reconstituição da paleoprodutividade oceânica permite a compreensão da 

interação de diferentes parâmetros ambientais (como circulação oceânica, padrão de ventos 

e ciclo do carbono), e suas respostas à variação natural do sistema climático e dos processos 

que ocorrem no oceano (Paytan, 2007). Em virtude disso, estudos relacionados a 

paleoprodutividade marinha têm recebido atenção nas últimas décadas. 
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Os principais fatores que limitam a produção primária nos oceanos são a 

disponibilidade de luz e nutrientes (Sigman & Hain, 2012). A profundidade na qual a luz 

penetra na coluna d’água depende de fatores como a absorção e espalhamento causados pela 

água e por detritos, latitude, estação do ano, poluição atmosférica e cobertura de nuvens. 

Entretanto, as variações na produtividade no oceano Atlântico são controladas pela 

quantidade de nutrientes que estão disponíveis na zona eufótica (Flores et al., 2000). Já a 

disponibilidade de nutrientes é determinada pela termoclina, uma vez que a mesma controla 

a profundidade da nutriclina em regiões tropicais (Williams & Grottoli, 2010).  

A produtividade oceânica possui um papel fundamental na modulação do fluxo de 

dióxido de carbono entre o oceano e a atmosfera (Leonhardt et al., 2013). Para exemplificar, 

a produtividade biológica marinha é considerada um dos principais mecanismos responsáveis 

pelas mudanças de CO2 durante os períodos glaciais/interglaciais (Martínez-Garcia et al., 

2009).  Portanto, com o objetivo reconstruir as variações da produção primária do passado, 

os cocolitoforídeos são uma ferramental útil, uma vez que fornecem registros confiáveis de 

produtividade nos oceanos (Beaufort et al., 1997). 

 Os cocolitoforídeos estão geralmente associados às condições oligotróficas em águas 

quentes e estratificadas em regiões de baixa e média latitude, frequentemente predominando 

sobre outros grupos, como diatomáceas e dinoflagelados (Beaufort et al., 2007; Ziveri et al., 

2004). Entretanto, alguns fenômenos regionais como vórtices, escoamento de rios, correntes 

costeiras e ressurgência, são conhecidos por afetar localmente a produtividade desses 

organismos (Cachão & Moita, 2000; Ziveri et al., 2004). O fenômeno de ressurgência 

consiste no movimento de ascensão de águas mais frias e ricas em nutrientes de ambientes 

mais profundos até a superfície (Rodrigues, 1997).  Os nutrientes que estavam presentes em 

áreas não iluminadas da coluna d’água ao aflorarem, permitem o florescimento do 

fitoplâncton, aumentando assim a produtividade biológica marinha. 

 A fim de entender as mudanças na produtividade oceânica, proxies como teor de 

carbono orgânico total (COT), δ13C, e índices inferidos a partir da abundância de espécies 

como Florisphaera profunda, Emiliania huxleyi e Gephyrocapsa spp, são comumente 

utilizados para estimar e reconstruir a paleoprodutividade (Beaufort et al., 1997; Costa et al., 

2016; Duplessy et al., 1988; Flores et al., 2000; Oppo & Curry, 2012; Quadros, 2017; Voigt 

et al., 2017). 

O teor de carbono orgânico total (COT), é uma ferramenta fundamental para estimar 

a abundância de matéria orgânica presente no sedimento (Meyers & Teranes, 2005). A 

produção e a degradação da biomassa marinha influenciam diretamente o COT, e quando 
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associado à sua composição isotópica, é capaz de determinar a origem da matéria orgânica, 

o grau de preservação e os processos deposicionais (Meyers, 2003). Ao passo que o isótopo 

estável δ13C tem sido utilizado para o entendimento das mudanças na produtividade marinha, 

visto que pode ser um traçador para a disponibilidade de nutrientes (Ravelo & Hillaire-

Marcel, 2007). Nos oceanos, a variação de δ13C é controlada sobretudo pelas trocas de CO2 

entre a atmosfera e o oceano, fixação biológica e remineralização da matéria orgânica (Curry 

& Oppo, 2005), onde o principal mecanismo responsável pelo fracionamento isotópico do 

carbono é a produção de matéria orgânica, que ocorre principalmente por meio da 

fotossíntese. 

O 12C e o 13C são isótopos estáveis de carbono presentes no ambiente, sendo o isótopo 

mais leve o mais abundante com 98,89%, enquanto o 13C possui 1,11% (Ravelo & Hillaire-

Marcel, 2007).  A composição isotópica é expressa entre o isótopo pesado e o isótopo leve 

em relação a um padrão pré-determinado, expresso pela abaixo ( 

Equação 1): 

 

Equação 1 

𝛿13𝐶 (‰) =

(
 13𝐶 

 13𝐶𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
−

 13𝐶
 13𝐶𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

)

 13𝐶
 13𝐶𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

× 1000
 

 

A calibração das análises de δ18C em carbonatos, é feita com padrão VPDB (Vienna 

Pee Dee Belemnite), baseado em fósseis de beleminita (Belemnitella americana) do Cretáceo 

(Ravelo & Hillaire-Marcel, 2007) e os valores são expressos por mil (‰). Sendo assim, os 

valores da composição isotópica de carbono de uma amostra são relativos ao padrão VPDB, 

que por definição é igual a zero. Dessa forma, em um ambiente com intensa atividade 

biológica, a água do mar estará enriquecida de isótopos pesados (13C) e os valores de δ13C de 

uma amostra apresentará valores positivos, ou seja, a amostra terá razões isotópicas maiores 

que as do padrão. 
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4. ÁREA DE ESTUDO 

 

O testemunho marinho estudado neste trabalho localiza-se na Bacia de Santos (Figura 

4), na região sudeste da margem continental brasileira (Chang et al., 2008), entre os paralelos 

23º-28º S, limitando-se ao norte pelo Alto de Cabo Frio (Bacia de Campos) e ao sul pelo Alto 

de Florianópolis (Bacia de Pelotas) (Pereira & Feijó, 1994), ocupando uma área de  

aproximadamente de 352.000 km2 (Chang et al., 2008). A fisiografia da margem continental 

é constituída pela plataforma continental com largura máxima de 230 km no Embaiamento 

de São Paulo, além das feições como talude e sopé, onde está o Platô de São Paulo 

(Zembruski, 1979). 

 

 

Figura 4: Posição do testemunho marinho GL-1090. As linhas pretas representam as seguintes correntes: CNB (Corrente 

Norte do Brasil); CSE (Corrente Sul Equatorial); CM (Corrente das Malvinas); CSA (Corrente do Atlântico Sul); CA 

(Corrente das Agulhas); CBM (Confluência Brasil-Malvinas). A linha branca tracejada representa a posição da Zona de 

Convergência Intertropical durante o verão no Hemisfério Sul. Adaptado de Santos et al. (2017). 

  

 

4.1 Caracterização Oceanográfica 

 

A circulação superficial (0-600 m) atuante na área de estudo é dominada pela Corrente 

do Brasil (CB) (Peterson & Stramma, 1991), que se origina da bifurcação da Corrente Sul 

Equatorial (CSE) em aproximadamente 10ºS, e flui em direção sul (Figura 5) (Stramma & 
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England, 1999). A CB é considerada uma corrente de contorno oeste do Giro Subtropical do 

Atlântico Sul, relativamente fraca quando comparada com outras (Peterson & Stramma, 

1991; Silveira et al., 2000), porque quando a CSE se bifurca entre a CB e a Corrente Norte 

do Brasil (CNB), grande parte da água transportada pela CSE é transferida para o Hemisfério 

Norte e nas contracorrentes equatoriais (Peterson & Stramma, 1991).  

 

Figura 5: Escoamento do sistema de correntes da margem continental brasileira, representado pela Corrente Sul Equatorial 

(CSE), Corrente do Brasil (CB), Sub-Corrente Norte do Brasil (SNB), Corrente Norte do Brasil (CNB), Corrente de 

Contorno Intermediária (CCI) e Corrente de Contorno Profunda (CCP). Onde: AT = Água Tropical; ACAS = Água Central 

do Atlântico Sul; AIA = Água Intermediária Antártica; e APAN = Água Profunda do Atlântico Norte. Retirado de Soutelino 

(2008) 

 

A CB transporta a Água Tropical (AT), uma massa de água quente e salina presente 

nos primeiros 100 m, definida por temperaturas superiores à 20º C e salinidade maior que 36, 

e com fluxo em direção sul (Silveira et al., 2000). A formação dessa massa de água se dá 

através da alta taxa de evaporação e forte radiação característica da região tropical do 

Atlântico (Silveira et al., 2000). 

Ao atingir a região em aproximadamente 38º S próximo à borda sul-americana, a CB 

se encontra com a Corrente das Malvinas, dando origem à Confluência Brasil-Malvinas 

(CBM) e formando parte da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) logo abaixo da AT, entre 
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as profundidades de 100 a 500 m (Boebel et al., 1999; Campos, 2006; Stramma & England, 

1999). Outra parte da ACAS é originada através do afundamento das águas na região da 

convergência do Giro Subtropical e incorporada à BC em torno de 20ºS seguindo em direção 

sul ao largo da costa brasileira (Silveira et al., 2000; Stramma & England, 1999). Além de 

ser mais fria (6-20ºC ) e menos salina (34,6-36) (Silveira et al., 2000), essa massa d’água é 

mais rica em nutrientes, sendo responsável pelos eventos de ressurgência, ou seja, de elevada 

produtividade que ocorrem na margem sudeste brasileira (Braga & Niencheski, 2006). 

Localizada logo abaixo da ACAS, entre 500 e 1.200 m (Campos, 2006),  com 

temperaturas entre 3 e 6ºC, e salinidades de 34,2 a 34,6 (Silveira et al., 2000), a Água 

Intermediária Antártica (AIA) se divide em dois ramos: um flui para norte em torno de 25ºS 

e outro, para sul em 28ºS (Boebel et al., 1999; Campos, 2006). De acordo com Boebel et al. 

(1999), o escoamento associado à AIA é denominado Corrente de Contorno Intermediária 

(CCI) e flui praticamente sentido norte no interior da Bacia de Santos. 

Subjacente à AIA e em contato com o sedimento do ponto de coleta do testemunho 

estudado, ocupando profundidades entre 1.500-3.000 m encontra-se a Água Profunda do 

Atlântico Norte (APAN) (Silveira et al., 2000). Possui temperaturas e salinidades entre 3-

4ºC e 34,6-35, respectivamente (Silveira et al., 2000). A formação da APAN ocorre no Mar 

do Labrador e nos mares Nórdicos, onde as águas se tornam mais densas e afundam, em um 

fluxo em direção sul que se dá na forma de um escoamento organizado pela Corrente de 

Contorno Profunda (CCP) (Buizert & Schmittner, 2015; Delworth et al., 2008; Silveira, 

2007). 

Logo abaixo da APAN, a uma profundidade de 4.000 m, localiza-se a Água Antártica 

de Fundo (AAF). É uma massa d’água mais densa, com temperaturas e salinidades menores 

que a APAN, que se forma próximo à região Antártica com fluxo em direção norte (Oppo & 

Curry, 2012; Wallace & Hobbs, 2006). 

 

Atlantic Meridional Overturning Circulation 

 

Como dito anteriormente, o Quaternário é caracterizado por mudanças no clima e, 

por conta disso, variações na circulação do oceano e nas forçantes atmosféricas nos períodos 

glaciais e interglaciais, alteram a temperatura da superfície do mar e a intensidade da 

circulação termohalina (Rahmstorf, 2002). A porção atlântica dessa circulação é comumente 

chamada de AMOC, do inglês Atlantic Meridional Overturning Circulation, e possui um 
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papel fundamental no controle climático em virtude da transferência de calor entre os dois 

hemisférios. 

Em termos gerais, a diferença de densidade da água do mar, causada principalmente 

pela salinidade e temperatura, promovem o movimento da circulação termohalina. Sendo 

assim, a AMOC é dividida em duas células de revolvimento principais: uma superior nos 

primeiros 1.000 m com fluxo sentido norte que dá suprimento para a formação da APAN e 

retorna em direção sul em profundidades superiores a 1.500 a 4.500 m, referidas como águas 

de componente norte. E outra célula mais profunda, onde as águas de fundo antárticas (águas 

de componente sul) fluem para o norte abaixo de 4.500 m, e sobem gradualmente para a parte 

inferior da APAN (Delworth et al., 2008; Hertzberg et al., 2016). 

Uma vez que a temperatura da superfície do mar é alterada, os processos de transporte 

de calor e as taxas tanto de afundamento quanto de produção de águas profundas também 

variam, modificando a intensidade da AMOC, e consequentemente o padrão de circulação 

do Atlântico (Marchitto & Broecker, 2006). Diante disso, diferentes modos da AMOC têm 

sido propostos (Figura 6): “frio” ou glacial, “quente” ou interglacial, e “desligado” (Bohm et 

al., 2015; Broecker, 1999; McManus et al., 2004; Rahmstorf, 2002; Voigt et al., 2017).  
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Figura 6: Esquema dos três modos (quente, frio e desligado) de circulação da AMOC à oeste do Atlântico Norte. As linhas 

vermelhas são representadas pela Água Profunda do Atlântico Norte (APAN), enquanto a Água Antártica de Fundo (AAF), 

pela linha azul. Adaptado de Rahmstorf (2002) e Bohm et al. (2015). 

 

 O modo “quente” ou interglacial, a circulação e o revolvimento da APAN são 

vigorosos, e assim sendo AMOC é considerada intensificada (Bohm et al., 2015; Rahmstorf, 

2002). Já o modo “frio” ou glacial, a AMOC é considerada enfraquecida, e por isso a 

profundidade do revolvimento meridional foi reduzida e permitiu o avanço das massas 

d’água de fundo e profundas de origem sul em direção ao hemisfério norte (Bohm et al., 

2015; Rahmstorf, 2002). Alguns estudos sugerem que a APAN circulou com uma 
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profundidade mais rasa que a atual (acima de 2.500 m), e o fluxo das águas de origem 

antárticas provavelmente era maior que condição moderna, além de ocupar maior porção da 

circulação (Burckel et al., 2016). 

Há evidências de um terceiro modo, que seria o modo “desligado”. Essa condição 

ocorreria quando a intensa descarga de gelo ocasionaria o colapso da formação da APAN nas 

altas latitudes do hemisfério norte, e como resultado o desligamento da AMOC (Figura 6) 

(Bohm et al., 2015; Broecker, 1999; Rahmstorf, 2002). A condição de colapso da APAN 

ainda está em discussão, e estudos recentes apontam que não ocorreu o desligamento da 

AMOC, e sim um enfraquecimento transitório na formação da massa d’água de componente 

norte (Bohm et al., 2015). 
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4.2 Caracterização Geológica 

 

Na região costeira adjacente à área de estudo, o alinhamento da Serra do Mar em 

relação ao litoral atual reflete na pequena largura das planícies costeiras e no arranjo das 

isóbatas (Mahiques et al., 2004). Dessa forma, a maioria dos sistemas de drenagem funciona 

rumo ao continente, com apenas pequenos rios de baixa vazão desaguando diretamente em 

direção ao mar (Conti & Furtado, 2006; Mahiques et al., 2004). 

Como o suprimento de material continental para o oceano é controlado 

principalmente pelos rios, a margem continental sudeste brasileira carece de aporte terrígeno, 

devido à falta de escoamento fluvial significativo na região (Costa et al., 2016; Razik et al., 

2015). Entretanto, Mahiques et al. (2017) mostraram recentemente que apesar da baixa 

drenagem dos rios, o aporte de sedimentos terrígenos para a plataforma não é reduzido. Este 

fato pode ser atribuído ao regime de precipitação regional, devendo favorecer a drenagem 

dos pequenos e numerosos rios ao longo da Serra do Mar, e assim promovendo a entrada de 

material continental para a bacia oceânica (Mahiques et al., 2017). 

A pluma de sedimentos do Rio da Prata pode ser também uma fonte de aporte 

terrígeno para área de estudo (Pivel et al., 2011; Razik et al., 2015). A influência da pluma é 

controlada principalmente pela direção e intensidade do vento, e apresenta uma variação 

sazonal ao longo do tempo (Piola et al., 2005), podendo atingir latitudes mais ao norte de 

aproximadamente 23ºS em períodos de condições favoráveis de vento (Campos et al., 1999). 

As variações do nível relativo do mar que ocorreram no Quaternário também foram 

responsáveis pela redistribuição de material terrígeno para a área de estudo. Durante o Último 

Máximo Glacial (UMG), o nível do mar baixo expôs a plataforma continental e propiciou o 

aporte de sedimentos que estavam depositados em direção ao talude (Mahiques et al., 2002), 

através dos rios que avançaram sobre a plataforma. Desta forma, a entrada de água 

proveniente da drenagem continental promoveu a mudança da composição química da água, 

e consequentemente, alterou a constância das proporções entre os elementos maiores da água 

do mar, contribuindo para maior produtividade das águas da região que foram expostas às 

condições de nível de mar baixo (Costa et al., 2016). 
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4.3 Caracterização Atmosférica 

 

Atualmente, a maior parte da precipitação na área de estudo está associada a um 

regime de monções, chamado de Sistema de Monção da América do Sul (SMAS) (Zhou & 

Lau, 1998). O SMAS e seus componentes – Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o jato de baixos níveis sul-americano, são 

as principais características que influenciam o clima na porção tropical da América do Sul 

(Garreaud et al., 2009). 

Para que uma região seja considerada uma região de monção, diversos fatores devem 

ser considerados, mas observa-se principalmente um ciclo anual de precipitação bem 

marcado: verão com muita chuva no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, e o inverno, com 

pouca chuva (Gan et al., 2016). Durante o verão austral, a circulação da SMAS transporta a 

umidade proveniente do Atlântico tropical sobre a Bacia Amazônica, que é desviada para sul 

pelos Andes, abastecendo o jato de baixo nível andino (Gan et al., 2004). Assim sendo, a 

umidade tropical amazônica é transportada do interior do Brasil próximo ao Equador em 

direção ao Sudeste, entrando para a ZCAS (Cheng et al., 2013; Gan et al., 2004).  

A ZCAS é representada por uma banda de precipitação e nebulosidade, e se estende 

desde a Amazônia até o sudeste do Brasil, em direção ao Atlântico Sul (Carvalho et al., 

2002a, 2004; Liebmann et al., 1999; Satyamurti et al., 1998). Portanto, o papel dessa feição 

é fundamental para a variabilidade e qualidade da estação chuvosa durante o verão sobre o 

sudeste e centro-oeste do Brasil (Carvalho et al, 2002a, 2004), e ademais, na região da Serra 

do Mar (Carvalho et al., 2002a; Cruz et al., 2005a; Pivel et al., 2010). 

As monções estão ligadas à diferença de calor específico entre a Terra e da água, 

assim como ao movimento norte-sul da ZCIT (Wang et al., 2004). A ZCIT é caracterizada 

por um cinturão convectivo permanente de baixa pressão localizado na região equatorial do 

Atlântico, onde os ventos alísios de superfície convergem e carregam calor e umidade, de 

forma que uma maior zona de convecção, nebulosidade e precipitação é gerada  (Waliser & 

Jiang, 2015). A intensidade e a localização da atividade das monções dependem da posição 

da ZCIT. No oceano Atlântico moderno, sua posição varia sazonalmente: no verão austral a 

ZCIT migra para sul, ao passo que no inverno migra para norte (Arbuszewski et al., 2013; 

Wang et al., 2004). Dessa forma, essa feição é responsável pelas estações chuvosa e seca nos 

trópicos. 

 Estudos das tendências de precipitação observadas na região central da América do 

Sul mostra uma relação positiva entre a atuação do SMAS e a temperatura da superfície do 
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mar (TSM) à oeste do Oceano Atlântico Sul subtropical (Liebmann et al., 2004; Taschetto & 

Wainer, 2008). Dessa forma, um aumento da precipitação no SE do Brasil relacionado à 

intensificação da SMAS acarretaria na TSM aquecida. 
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5.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Amostragem, Modelo Cronológico e Taxa de Sedimentação 

 

O presente estudo se baseou em amostras selecionadas do testemunho marinho GL-

1090, coletado por um piston corer pela Petrobras durante a campanha Fugro Explorer 2012, 

na região do talude da Bacia de Santos (24.92º S; 42.51º W), a uma profundidade de 2.225 

m de coluna d’água (Figura 7). O testemunho obteve uma recuperação de 1.914 cm e foi 

amostrado com uma resolução de aproximadamente 2 cm. Para o presente estudo, 42 

amostras foram selecionadas com base nos dados isotópicos de δ18O em foraminíferos 

bentônicos. 

 

Figura 7: Delimitação da área de estudo e localização do testemunho GL-1090. As linhas representam as isóbatas com suas 

respectivas profundidades. 

 

A cronologia do testemunho estudado foi desenvolvida com o software Bacon 2.2, 

como assim descrito por Santos et al. (2017). De acordo com esse modelo cronológico, o 

testemunho cobre um intervalo de tempo entre os últimos 185 a 6 mil anos e foi elaborado 

através da combinação das idades de radiocarbono 14C obtidas das testas de foraminíferos 

planctônicos e de δ18O de foraminíferos bentônicos. 



39 

 

A taxa de sedimentação média do GL-1090 foi de 13cm/ka, com valores menores de 

3,70 e 5,98 cm/ka, durante os intervalos interglaciais MIS 5e e MIS 1 respectivamente. 

Enquanto a maior taxa ocorreu durante o MIS 4, com valor de 18,74 cm/ka (Tabela 1). 

 

MIS 
Taxa de 

Sedimentação 

1 5,98 

2 8,13 

3 15,38 

4 18,74 

5a 15,38 

5b 15,21 

5c 13,25 

5d 11,16 

5e 3,70 

6 8,72 
 

Tabela 1: Média das taxas de sedimentação durante os estágios isotópicos marinhos 6, sub-estágios 5e, 5d, 5c, 5b e 5a, 4, 

3, 2 e 1 do testemunho GL-1090.   

 

5.2 Procedimentos Laboratoriais  

 

Preparação de Lâminas  

 

Para a preparação de lâminas do GL-1090, a técnica de decantação aleatória (Flores 

& Sierro, 1997) foi utilizada. Essa técnica consiste em um controle inicial de volume e 

densidade de sedimento seco, a qual gera dados quantitativos que permitem obter o número 

de cocólitos por grama de sedimento seco e os fluxos dos cocólitos. 

Inicialmente, pesou-se 0,2005 g (± 0,0005 g) de sedimento seco que, posteriormente 

foi transferida para um frasco de vidro devidamente identificado. Em seguida, adicionou-se 

10 mL de água tamponada (para evitar possível dissolução) e após um dia de descanso, as 

amostras foram colocadas uma a uma no ultrassom por aproximadamente 20 segundos para 

desagregar o sedimento. Após esse procedimento, o “nanódromo” foi preparado com placas 

de Petri (~ 49Ø) identificadas com uma lamínula ao fundo. Quando todas as placas de Petri 

estavam dispostas no nanódromo, foi colocada uma mistura de água destilada e gelatina 
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neutra (0,08 g:1 L) gelada, até preencher a placa. Em seguida, foram retiradas todas as bolhas 

que ficaram retidas debaixo das lamínulas, com a ponta de um palito de madeira. Antes de 

colocar a solução das amostras na placa de Petri, agitou-se cada frasco por vez, e após 

repousar alguns segundos, 200 µL foram retirados dessa solução com micropipeta. Após 

colocar e bombear a solução da micropipeta dentro da placa de Petri, as amostras decantaram 

por um período de aproximadamente 12h. Depois desse período, retirou-se o líquido 

sobrenadante por capilaridade com tiras de papel absorvente colocadas na borda da placa de 

Petri. Quando as lamínulas estavam secas ou parcialmente secas, a placa foi retirada do 

nanódromo e colocada na estufa para secar totalmente. Por último, a montagem das lâminas 

foi feita em uma placa aquecedora, depois de retirar a lamínula da placa de Petri e colocar o 

bálsamo do Canadá na lâmina. As lâminas prontas foram transferidas para a estufa a 50°C, 

onde permaneceram entre 4 e 5 dias. 

 

Morfometria de Calcidiscus leptoporus 

 

Como dito anteriormente, diversos estudos têm demonstrado que C. leptoporus 

possui três morfótipos distintos: Pequeno, Médio e Grande, que são diferenciados e 

identificados na maioria das vezes pelo diâmetro do cocólito (Figura 13), mas também pelo 

número de elementos (Figura 10) e tamanho da área central (Figura 8)  (Baumann et al., 

2016; Baumann & Sprengel, 2000; Beaufort & Heussner, 2001; Henderiks & Renaud, 2004; 

Kleijne, 1993; Knapperbush et al., 1997; Renaud et al., 2002; Renaud & Klaas, 2001; Schultz, 

2011; Quinn et al., 2003, 2004) como observado na Tabela 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

  
Caracteres 

mensurados 
Análise 

  
  

Caracteres 

mensurados 
Análise 

Kleijne, 

(1993) 

Diâmetro e nº 

de elementos 
MEV 

 

Quinn et al. 

(2003) 

Diâmetro e nº 

de elementos 
MEV 

Knapperbusch 

et al. (1997) 

Diâmetro e nº 

de elementos 
MEV 

 

Henderiks & 

Renaud 

(2004) 

Diâmetro e nº 

de elementos 
MEV 

Baumann & 

Sprengel 

(2000) 

Diâmetro, nº 

de elementos e 

tamanho da 

área central 

MEV 

 

Quinn et al. 

(2004) 

Diâmetro e nº 

de elementos 
MEV 

Beaufort & 

Heussner 

(2001) 

Diâmetro e nº 

de elementos 
MEV 

 

Shultz (2011) Diâmetro MO 

Renaud & 

Klaas (2001) 

Diâmetro e nº 

de elementos 
MEV 

 

Baumann et 

al., 2016 

Diâmetro, nº de 

elementos e 

tamanho da 

área central 

MEV 

Renaud et al. 

(2002) 

Diâmetro e nº 

de elementos 
MEV 

  
Este Estudo Diâmetro MO 

 

Tabela 2: Estudos de morfometria de C. leptoporus, caracteres mensurados em cada um destes trabalhos e suas respectivas 

análises. MEV = microscópio eletrônico de varredura; MO = microscópio óptico. 

 

 

 

Figura 8: Exemplificação da área central de três cocólitos. Adaptado de Young et al. (2003). 

 

file:///G:/Meu%20Drive/DADOS%20MESTRADO/(YOUNG%20et%20al.,%202003)
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Estudos feitos por Geisen et al. (2002) e Sáez et al. (2003), demonstraram que os 

morfótipos Médio e Grande representam espécies biologicamente distintas, C. leptoporus e 

C. quadriperforatus respectivamente. Porém, nos estudos utilizados para comparação, foram 

feitas imagens através de microscopia eletrônica (Tabela 2), diferentemente do presente 

trabalho onde as imagens foram fotografadas através do microscópio óptico. Dessa forma, 

pela falta de detalhamento para contagem do número de elementos e medição da área central, 

esse estudo será focado no diâmetro escudo distal do cocólito (Figura 9), e que assim sendo, 

a subdivisão taxonômica não será considerada. Portanto, a partir deste momento será adotada 

a seguinte nomenclatura: C. leptoporus + morfótipo P, M ou G. 

 

 

Figura 9: Exemplificação dos escudos distal e proximal em: A) cocólito e B) cocosfera de Calcidiscus leptoporus. 

Adaptado de Langer et al. (2007). 

 

 

 
Figura 10: Representação dos elementos de um cocólito. Adaptado de Young et al. (2003). 

 

A morfometria de C. leptoporus foi feita através de imagens obtidas do microscópio 

óptico com sistema de polarização (AXIO IMAGER A2) com magnificação de 1000x 

(oculares de 16x e objetivas de 63x), conectado a uma câmera digital (AXIO MRC5). 

Inicialmente, os cocólitos de C. leptoporus foram identificados com os polarizadores 

file:///G:/Meu%20Drive/DADOS%20MESTRADO/(YOUNG%20et%20al.,%202003)
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cruzados. Em seguida, para a medição, as fotografias foram tiradas no polarizador paralelo 

(Figura 11), pois somente neste polarizador é possível identificar a presença do escudo distal 

desta espécie (Figura 12B), caso contrário a medição será incorreta se fotografada pelo 

polarizador cruzado, como mostrado na Figura 12A. 

 

 

Figura 11: Escudo distal do cocólito de C. leptoporus, fotografado utilizando o polarizador paralelo. 

 

 

Figura 12: Cocólito de C. leptoporus: A) com polarizador cruzado e B) com polarizador paralelo (Young, 1998). 

 

Em cada lâmina, foram fotografados 50 cocólitos aleatoriamente, seguindo um padrão 

pré-definido para evitar a repetição do mesmo campo de observação. Através das imagens 

obtidas, o maior diâmetro do escudo distal dos cocólitos foram medidos no software Axio 
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Vision 4.8 (Figura 13). Após a obtenção das imagens e medição do tamanho do cocólito, os 

dados obtidos foram copiados em uma planilha para análises estatísticas subsequentes. Além 

disso, calculou-se as abundâncias relativas, obtidas como porcentagens. 

 

 

 

 

A escolha da medição em 50 cocólitos foi feita de acordo com estudos de morfometria 

de cocolitoforídeos (Baumann et al., 2016; Gaer & Watkins, 2020; Möller et al., 2020; Wulff 

et al., 2020) que com a mesma quantidade de medições, apresentaram resultados 

significativos. 

 

5.3 Dados Complementares 

 

Teor de Carbono Orgânico Total 

 

Para análise de teor de carbono orgânico total (COT), foram mensurados 0,06 g de 

amostras de sedimento descarbonatadas e maceradas em graal de ágata. As amostras foram 

encaminhadas em cápsulas de estanho para o Laboratório de Isótopos Estáveis da 

Universidade de Davis (EUA), sendo mensuradas em analisador elementar PDZ Europa 

ANCA-GSL acoplado a espectrômetro de massa de razão isotópica 20-20 PDZ Europa 

(SERCON Ltd., Cheshire UK). Esses dados foram cedidos pela Profª Drª Ana Luiza S. 

Albuquerque (Universidade Federal Fluminense). 

Figura 13: Exemplificação da medição do diâmetro do cocólito de C. leptoporus representada pela 

linha vermelha. 
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Teor de Carbonato (% CaCO3) 

 

As análises de teor de carbonato de cálcio (CaCO3) foram realizadas por meio do 

método de perda de peso pela dissolução de carbonato com ácido clorídrico (HCl). A 

diferença entre o peso seco inicial da amostra e o peso seco final corresponde ao conteúdo 

de CaCO3 da amostra (valores expressos em %). Os dados de carbonato foram previamente 

obtidos e descritos por Tomazella (2016). 

 

Razões Elementares 

 

Os dados de contagem dos elementos Ca, Fe e K obtidos foram mensurados a cada 

0,5 cm ao longo de todo o testemunho, através da técnica de Fluorescência de Raio-X (XRF), 

gentilmente cedidos pelo Prof. Dr. Cristiano Mansur Chiessi (Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades – USP). Os dados obtidos serão apresentados em forma de razões, pelo fato de 

serem insensíveis aos efeitos de diluição, sendo mais adequadas do que o uso de apenas um 

único elemento para reconstruções paleoceanográficas (Govin et al., 2012). Além disso, as 

razões elementares serão apresentadas na forma logarítmica para suprir a falta de simetria 

exibida pelas razões (Govin et al., 2012). 

A razão Fe/Ca será utilizada como indicadora de aporte continental (Govin et al., 

2012). Enquanto a razão Fe/K como indicador de proximidade da área fonte ou indicador de 

material que foi altamente submetido ao intemperismo (Mahiques et al., 2017). 

 

Temperatura e Salinidade da Superfície do Mar 

 

Os dados de temperatura da superfície do mar (TSM) do testemunho GL-1090 foram 

previamente obtidos por Santos et al. (2017), através de análises de Mg/Ca que foram 

realizadas em amostras de testas do foraminífero planctônico da espécie Globigerinoides 

ruber (branco). As equações e conversões dos dados da razão Mg/Ca para TSMMg/Ca foram 

descritos detalhadamente em Santos et al. (2017). 

Os dados de salinidade da superfície do mar (SSM) utilizada neste estudo foi 

produzida por Almeida (2020). É importante ressaltar que esses dados são uma estimativa da 

salinidade, e assim sendo, iremos avaliar somente a tendência desse parâmetro ao longo dos 

135 mil anos. 
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Paleoprodutividade Primária e Razão Nutriclina 

 

Os indicadores de paleoprodutividade primária (PP) e razão nutriclina (RN) foram 

calculados previamente por Quadros (2017) para o testemunho GL-1090, utilizando as 

equações Equação 2 e Equação 3 descritas abaixo. Beaufort et al. (1997) estabeleceu uma 

equação para estimar a produtividade primária (PP), baseado na abundância relativa de 

Florisphaera profunda: 

 

 

Equação 2 

𝑷𝑷 = 𝟔𝟏𝟕 − [𝟐𝟕𝟗 ×𝒍𝒐𝒈 (𝑭𝒑𝒓𝒐𝒇 + 𝟑)  ] 

 

Onde PP é paleoprodutividade primária, e Fprof é o percentual de F. profunda. Os 

valores maiores indicam uma produtividade primária maior, enquanto os menores indicam 

uma PP menor. Este índice quantifica a produtividade primária em termos de gramas de 

carbono (gC.m-2.ano-1). 

Já a equação da razão nutriclina (RN), foi proposta por Flores et al. (2000) e baseada 

na variação das abundâncias entre espécies da zona eufótica superior (Emiliania huxleyi e 

Gephyrocapsa spp.) e da zona eufótica inferior (F. profunda), podendo então ser usada como 

um indicador da posição da nutriclina. 

 

Equação 3 

𝑹𝑵 =
𝑬𝒉𝒖𝒙 + 𝑮′𝒄𝒂𝒑𝑷 + 𝑮𝒐𝒄𝒏

𝑬𝒉𝒖𝒙 + 𝑮′𝒄𝒂𝒑𝑷 + 𝑮𝒐𝒄𝒏 + 𝑭𝒑𝒓𝒐𝒇
 

 

Onde RN é razão nutriclina, Ehux é o percentual de E. huxleyi, G’capP é o percentual 

de Gephyrocapsa < 3,5 µm, Gocn é o percentual de G. oceanica e Fprof o percentual de F. 

profunda. Os valores de RN podem variar de 0 a 1, onde os valores mais próximos a 1 

indicam uma nutriclina mais próxima à superfície e intensificação dos processos de mistura, 

enquanto os valores próximos a 0, indicam uma nutriclina mais profunda e menos processo 

de mistura. 
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Paleoprodutividade (δ13Cbentônico) 

 

Existem diversos modos para se estimar a paleoprodutividade oceânica (Paytan, 

2007). No presente estudo, optou-se por utilizar dados de δ13C em foraminíferos bentônicos 

da espécie Cibicides wuellerstorfi (fração entre 250-300 µm), para reconstruir a 

paleoprodutividade, uma vez que estes dados já foram descritos por Santos et al. (2017) no 

testemunho GL-1090, além de ser um proxy amplamente utilizado em estudos 

paleoclimáticos (Duplessy et al., 1988; Oppo & Curry, 2012; Voigt et al., 2017). 

 Os maiores valores de δ13Cbentônicos podem indicar maior deposição de carbono 

orgânico no fundo oceânico, enquanto valores menores, menor exportação de carbono 

orgânico para o assoalho marinho. 

 

5.4 Análises Estatísticas 

 

A integração dos dados do testemunho GL-1090 obtidos neste e em outros trabalhos 

foi realizada por meio de análises estatísticas univariadas no software PAST (Paleontological 

Statistics Package), versão 4.01 (Hammer et al., 2001). Além disso, a partir da medição dos 

cocólitos de C. leptoporus, a média, desvio padrão, valores máximos e mínimos foram 

calculados para cada amostra, e também para cada estágio marinho isotópico. 

Com o objetivo de avaliar se há diferença significativa entre as médias do diâmetro 

dos cocólitos de C. leptoporus em cada MIS, foi realizado o teste ANOVA. A ANOVA é um 

teste paramétrico (usado quando os dados apresentam uma distribuição normal) que é 

utilizado para verificar se existem diferenças entre as médias de uma variável. Após a 

hipótese de que as médias eram iguais ser rejeitada (p<0,05), foi feito o teste a posteriori de 

Tukey. 

Em seguida, as medidas obtidas das análises morfométricas foram agrupadas em 

classes de tamanho para a identificação dos morfótipos P, M e G, tendo em vista o tamanho 

do cocólito como único critério para essa separação, do mesmo modo proposto por 

Knappertsbusch et al. (1997). Com base nessa divisão também foram calculados a média, 

desvio padrão, valores máximos e mínimos para cada morfótipo nos estágios marinhos 

isotópicos 6, 5, 4, 3, 2 e 1. 

Por último, o teste de correlação não-paramétrico de Spearman foi realizado para 

determinar a significância da correlação entre os proxies de paleoprodutividade, 

paleotemperatura e paleosalinidade, e as abundâncias relativas dos três morfótipos de C. 
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leptoporus, possibilitando o cálculo do coeficiente de correlação em matriz de dados, 

auxiliando na identificação da relação entre as variáveis analisadas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Variação do tamanho do cocólito de Calcidiscus. leptoporus ao longo dos 135.000 

anos 

 

Com o objetivo de avaliar a variação no tamanho do cocólito de C. leptoporus ao 

longo do testemunho GL-1090, foram medidos 50 cocólitos em 42 amostras abrangendo os 

últimos 135.000 anos. A Figura 14 mostra a variação do tamanho de cocólito em um gráfico 

box plot, e nele pode ser observado essa mudança nos valores de mediana, quartis de 25-

75%, máximos e mínimos, e outliers durante o período estudado. 

 

Figura 14: Box plot representando a variação de tamanho do cocólito de C. leptoporus durante os estágios isotópicos 

marinhos 6, 5, 4, 3, 2 e 1 do testemunho GL-1090. As barras preenchidas em cinza representam os quartis de 25-75%, as 

linhas na horizontal dentro da caixa cinza representam as medianas, as linhas na vertical delimitam valores máximos e 

mínimos, e os círculos e estrelas, representam os outliers. 

 

Porém, somente a análise visual de variação do cocólito de C. leptoporus da Figura 

14 não é suficiente para comprovar que houve uma mudança. Levando isso em consideração, 

foi aplicada a técnica estatística ANOVA, que permitiu verificar a diferença significativa 

entre as médias nos estágios isotópicos marinhos do período estudado. Após a transformação 

por box cox, os dados apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk: W= 0,9703; p > 

0,05). Depois da hipótese nula (H0) ter sido rejeitada (p<0,05), indicando que há uma 

diferença estatisticamente significativa entre as médias nos MIS 6, 5, 4, 3, 2 e 1, o teste a 
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posteriori de Tukey foi aplicado para verificar em quais estágios isotópicos marinhos essas 

médias foram estatisticamente diferentes (H1), como pode ser observado na Tabela 3. 

 

  MIS 1 MIS 2 MIS 3 MIS 4 MIS 5 MIS 6 

MIS 1  0,999 0,9962 0,00818 0,7884 0,9066 

MIS 2 0,5274  0,9516 0,00485 0,5748 0,7825 

MIS 3 0,694 1,228  0,01262 0,9532 0,9809 

MIS 4 5,262 5,532 5,033   0,03151 0,2068 

MIS 5 1,824 2,328 1,218 4,526  1 

MIS 6 1,449 1,84 0,9879 3,303 0,2401   

 

Tabela 3: Teste a posteriori de Tukey nos MIS 6, 5, 4, 3, 2 e 1 no testemunho GL-1090. Os valores em negrito correspondem 

às correlações significativas (p<0,05). 

 

Considerando a variação do tamanho do cocólito de C. leptoporus nos últimos 

135.000 anos, foram calculados os valores médios, desvio padrão, máximos e mínimos de 

cada estágio isotópico marinho (Tabela 4). 

MIS 1    MIS 2   

Média 5,52  Média 5,45 

Máx 11,48  Máx 9,35 

Mín 3,35  Mín 3,37 

Desvio Padrão 1,25  Desvio Padrão 0,99 

MIS 3    MIS 4   

Média 5,56  Média 7,27 

Máx 11,07  Máx 11,43 

Mín 3,23  Mín 4,17 

Desvio Padrão 1,02  Desvio Padrão 1,65 

MIS 5    MIS 6   

Média 5,84  Média 5,75 

Máx 10,98  Máx 10,15 

Mín 3,23  Mín 3,41 

Desvio Padrão 1,32 
 

Desvio Padrão 1,14 

 

Tabela 4: Valores de média, desvio padrão, máximo e mínimo dos tamanhos de cocólito de C. leptoporus dos MIS 6, 5, 4, 

3, 2 e 1 do testemunho GL-1090. 
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A média do tamanho do cocólito de C. leptoporus foi de 5,78 ± 1,30 μm para todas 

as amostras analisadas. O maior valor observado foi de 11,48 μm em 6,60 ka (MIS 1), e os 

menores, com valor de 3,23 μm, em 100 ka (MIS 3) e 46,33 ka (MIS 1). Analisando 

separadamente os estágios isotópicos marinhos temos:  

• MIS 6: 

A média foi de 5,74 ± 1,14 μm, o maior (10,15 μm) e o menor valor (3,41 μm), de 

ambos foi em 135,23 ka. 

• MIS 5: 

A média foi de 5,83 ± 1,31 μm, o maior (10,98 μm) e o menor valor (3,23 μm), 

ocorreram em 83,74 ka e 100,44 ka, respectivamente. 

• MIS 4: 

A média foi de 7,26 ± 1,65 μm, o maior (11,43 μm) e o menor valor (4,17 μm), 

ocorreram em 65,93 ka e 73,80 ka, respectivamente. 

• MIS 3: 

A média foi de 5,56 ± 1,01 μm, o maior (11,07 μm) e o menor valor (3,23 μm), de 

ambos foi em 46,33 ka. 

• MIS 2: 

A média foi de 5,44 ± 0,98 μm, o maior (9,35 μm) e o menor valor (3,37 μm), ocorreram 

em 16,04 ka e 24,52 ka, respectivamente. 

• MIS 1: 

A média foi de 5,51 ± 1,24 μm, o maior (11,48 μm) e o menor valor (3,35 μm), foi em 

6,60 ka e 11,95 ka, respectivamente. 

 

6.2 Variação da abundância relativa dos morfótipos Pequeno, Médio e Grande de 

Calcidiscus leptoporus 

  

Com base na divisão do tamanho dos cocólitos de C. leptoporus em morfótipos 

Pequeno (menor que 5 μm); o Médio (maior que 5 μm e menor que 8 μm), e Grande (maiores 

que 8 μm), uma tabela com as médias das abundâncias relativas das três categorias em cada 

MIS foi gerada (Tabela 5). 
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MIS 
Abundância 

Relativa P (%) 

Abundância 

Relativa M (%) 

Abundância 

Relativa G (%) 

1 42,48 53,59 3,92 

2 36,08 62,35 1,57 

3 30,28 68,19 1,31 

4 9,15 54,90 35,95 

5 29,53 63,85 6,37 

6 26,80 69,93 1,96 

Média 30,67 62,93 6,16 

 

Tabela 5: Médias das abundâncias relativas de C. leptoporus Pequeno (P), Médio (M) e Grande (G) nos estágios isotópicos 

marinhos 6, 5, 4, 3, 2 e 1, e média das abundâncias relativas de cada morfótipo para todas as amostras analisadas do 

testemunho GL-1090. 

 

 A abundância relativa de C. leptoporus morfótipo Pequeno no testemunho variou 

entre 1,96 a 56,86%, com média de 30,67 ± 14,08%. Atingiu valores máximos no MIS 5 em 

125,77 ka e no MIS 1 em 11,96 ka (56,86%) e mínima no MIS 5 em 129,3 ka (1,96%). 

O C. leptoporus Médio foi o táxon dominante entre os outros morfótipos, 

apresentando abundâncias relativas entre 41,18 a 82,35%, com média de 62,93 ± 10,90%. Os 

valores máximos foram observados no MIS 5 em 97,53 ka e em 90 ka, no final do MIS 

4/início do MIS 3 (78,43%), e no MIS 1 em 16,04 ka (82,35%). Percentuais mínimos 

ocorreram no MIS 5 em 116,32 ka e no MIS 4 em 65,93 ka (43,13%), e também no início do 

MIS 1 em 11,95 ka (41,17%). 

A abundância relativa de C. leptoporus Grande variou entre 0 a 47,06%, com média 

de 6,16 ± 11,21%. Os percentuais altos foram observados em amostras no MIS 4, mas 

principalmente em 65,93 ka (47,06%), e também no início do MIS 5 entre 128,14 a 121,46 

ka (25,49 a 15,68%). No restante do testemunho, os valores de abundância foram baixos, 

variando de 0 a 5%. 

Foi observado um aumento da abundância do morfótipo Grande entre 130 e 120 ka 

(MIS 5e), assim como do morfótipo Médio, enquanto a abundância do morfótipo Pequeno 

diminuiu chegando a quase 0% (Figura 15). Outro momento em que houve um pico notável 

de abundância de C. leptoporus Grande, foi entre 70 e 60 ka (MIS 4), atingindo valores de 

abundância máximos para o período analisado, enquanto as abundâncias do Médio e Pequeno 

reduziram para ~ 40% e 10%, respectivamente. 
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Figura 15: Variações das abundâncias dos morfótipos de (a) C. leptoporus Pequeno; (b) C. leptoporus Médio; (c) C. 

leptoporus Grande. As barras em branco representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1, enquanto as cinzas representam os MIS 6, 

5d, 5b, 4 e 2. As linhas tracejadas demarcam as terminações II e I. 

 

A abundância de C. leptoporus Médio foi relativamente alta (acima de 40%), 

atingindo valores máximos de quase 80% ao longo do MIS 5, assim como no final do MIS 4 

e começo do MIS 3, seguido de uma queda e se mantendo estável até o início do MIS 2, onde 

ocorre outra diminuição, acompanhada de um pico de ~80% na Terminação I (TI) em 16 ka. 

E por último, após a TI em 12 ka, sua abundância diminuiu novamente para 40%. 

Já o morfótipo Pequeno variou consideravelmente nos últimos 135 ka, apresentando 

uma diminuição na sua abundância no MIS 5e, acompanhado por um pico de abundância de 

quase 60% no início do MIS 5d, e depois uma queda na abundância de quase 1% no MIS 4. 

No final no MIS 4 a curva apresenta um aumento, alcançando um pico de 50% em 48 ka, 

permanecendo constante em 30%, até o início do MIS 2 onde há outro pico de 50%. Durante 

a TI, a abundancia deste morfotipo muda de forma abrupta, diferentemente de como responde 

durante a Terminação II (TII). Por último, no início do MIS 1 a requencia desse morfótipo 

aumenta para 60%.  



54 

 

É importante destacar, que na maior parte do testemunho, a curva da abundância 

relativa do morfótipo Médio se espelha com a do morfótipo Pequeno, exceto do início do 

sub-estágio 5a até o final do MIS 4, onde passam a ter uma curva parecida, ambos espelhando 

com o morfótipo Grande. Além disso, observa-se que houve uma queda acentuada no 

morfótipo Pequeno ao passso que a abundância do morfótipo Grande aumentou 

substancialmente, principalmente nos períodos entre 130 a 120 ka (MIS 5e), e entre 72 a 58 

ka (final do MIS 5a/MIS 4). 

 

6.3 Correlação das abundâncias dos morfótipos de Calcidiscus leptoporus com proxies 

de paleoprodutividade, paleotemperatura e paleosalinidade 

 

A fim de relacionar a abundância dos morfótipos de C. leptoporus P, M e G, entre os 

proxies de paleoprodutividade (COT, δ13Cbent e PP), paleosalinidade (SSM) e 

paleotemperatura (TSMMg/Ca, Santos et al., 2017), a análise de correlação de Spearman foi 

realizada com os resultados obtidos do testemunho GL-1090 (Tabela 6). 

 

  C. leptoporus   

  Pequeno (%) Médio (%) Grande (%) 

PP 0,13 -0,06 0,16 

δ13C 0,43 -0,26 -0,32 

COT 0,10 0,14 -0,05 

TSM 0,01 -0,18 0,03 

SSM -0,07 -0,13 -0,06 

Tabela 6: Matriz de correlação de Spearman entre os parâmetros paleoambientais e abundâncias dos morfótipos de C. 

leptoporus. Os valores em negrito representam correlações significativas (p<0,05). 

 

A abundância relativa entre o C. leptoporus Pequeno apresentou correlação positiva 

com δ13Cbent, sendo a única correlação significativa para todo o testemunho. Nesta análise, 

as afinidades de espécies são reduzidas apenas às variáveis ambientais mais significativas em 

determinadas profundidades e/ou profundidades diferentes das utilizadas para este estudo. 

Isso simplifica demais o ecossistema altamente complexo e acaba desconsiderando fatores 

que podem ter um controle igualmente importante sobre os cocolitoforídeos. No entanto, as 
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tendências gerais nas condições ambientais que controlam a abundância de espécies são 

identificadas na Figura 16. 

 

Figura 16: Variações de (a) COT; (b) δ13Cbent; (c) TSMMg/Ca; (d) PP (gC.m-2.ano-1); (e) SSM; abundâncias relativas dos 

morfótipos de (f) C. leptoporus Pequeno (%); (g) C. leptoporus Médio; (h) C. leptoporus Grande. As barras em branco 

representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1, enquanto as cinzas representam os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2. As linhas tracejadas demarcam 

as terminações II e I. 

  

O teor de COT (Figura 16a) apresentou média de 0,53 ± 0,13%, e variou entre 0,13 e 

0,89% durante os últimos 135 ka. Os maiores valores ocorreram durante o MIS 5 (0,70%), 

MIS 3 (0,83%), MIS 2 (0,77%) e MIS 1 (0,89%). Já os menores valores ocorreram no início 
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do MIS 5e (0,13%), durante o MIS 4 (0,38%), Terminação I (0,36%) e começo do MIS 1 

(0,31%). 

Os dados de δ13Cbentônico (Figura 16b) obteve média de 0,69 ± 0,31‰, e variaram entre 

– 0,52 e 1,45‰. Excursões negativas (menores que 0,4 ‰) foram observadas no início do 

MIS 5e e início do MIS 5c, no final do MIS 5b, do final do MIS 5a até durante o final do 

MIS 4, assim como em 40 ka no MIS 3 e durante a Terminação I. Valores baixos (menores 

que 0,8 ‰) também foram registrados em 47 ka. Excursões maiores que 0,8 ‰ foram 

observadas no MIS 5e/ 5d, MIS 5c/5b, durante o MIS 5a e em alguns momentos no MIS 3. 

O maior valor, acima de 0,1 ‰, foi registrado durante o MIS 1. 

 A temperatura da superfície do mar com base em Mg/Ca (Figura 16c) apresentou 

média de 25,76 ± 1,08 ºC, obteve temperatura mínima em 47 ka de 22,82 ºC, e máxima 

durante o MIS 5e e o MIS 1, com temperaturas de aproximadamente 30 ºC. Além desses 

períodos de temperaturas máximas, na transição do MIS 5b/5a, durante o MIS 4 e entre 45 a 

35 ka no MIS 3, a superfície do mar estava mais quente, com temperaturas de ~27 ºC.  

O índice de paleoprodutividade primária (Figura 16d), foi calculado a partir da 

(Equação 2), com base na abundância relativa, proveniente da contagem de cocólitos de 

espécies relacionados à produtividade. A média foi de 183,86 ± 27,18 (gC.m-2.ano-1) para os 

últimos 135.000 anos, apresentando valores mínimos de 125,67 (gC.m-2.ano-1) 

principalmente em 62 ka (MIS 4) e em 103 ka (MIS 5c), e valores máximos de 274,84 (gC.m-

2.ano-1) em 71 ka (MIS 4) e em alguns períodos durante o MIS 3. A PP também foi maior na 

transição MIS6/5e (TII), no MIS 5d e início do 5b e em ~23 ka, no MIS 2. 

Os dados de SSM seguem um padrão semelhante aos dados de TSM Mg/Ca (Figura 16e). 

Salinidades maiores foram observadas em intervalos quentes, ou seja, nos MIS 5e, MIS 5c, 

MIS 5a e MIS 1, assim como no MIS 4 e na transição do MIS 6/MIS 5e (TII). Já os períodos 

mais frios exibiram salinidades menores, como no final do MIS 5d, início do MIS 5b, e em 

dois momentos no MIS 3, entre 52 a 45 ka. 

No presente trabalho a análise estatística de correlação de cada estágio isotópico marinho 

entre as variáveis ambientais e os diferentes morfótipos foi testada. Entretanto, optou-se por 

não a utilizar, pelo fato de haver poucas amostras nos MIS 6 e 4, e que não seriam 

representativas para esses períodos. 
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1 Relação entre a as abundâncias dos morfótipos de Calcidiscus leptoporus x proxies 

de paleoprodutividade, salinidade e temperatura 

 

A espécie C. leptoporus apresenta uma ampla variação em sua morfologia em 

diversas regiões de amostras de sedimento do Holoceno (Knappertsbusch et al., 1997), em 

armadilhas de sedimento (Baumann, 2000; Beaufort & Heussner, 2001; Renaud et al., 2002) 

em amostras de plâncton e em amostras de testemunho marinho do Holoceno (Henderiks & 

Renaud, 2004; Schultz, 2011) e do Último Máximo Glacial (Henderiks & Renaud, 2004). 

Na porção sudoeste do oceano Atlântico observou-se uma variação no diâmetro do 

cocólito de C. leptoporus, apresentando maiores tamanhos durante o sub-estágio 5e e o MIS 

4, como mostra a Figura 17. Variações morfométricas também foram observadas por Renaud 

& Klaas (2001), em amostras do plâncton entre os anos de 1991-1994 em Bermuda, no 

Atlântico Norte. 
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Figura 17: Variações de (a) COT; (b) δ13Cbent; (c) TSMMg/Ca; (d) Paleoprodutividade Primária (PP); (e) SSM; e (f) média 

do tamanho do cocólito de C. leptoporus (µm) ao longo dos 135 mil anos no testemunho GL-1090. As barras em branco 

representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1, enquanto as cinzas representam os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2. As linhas tracejadas demarcam 

as terminações II e I. 

 

Neste trabalho, três morfótipos (Pequeno, Médio e Grande) foram identificados e 

divididos, baseados nas medições dos cocólitos como descrito na seção 5.2 (Procedimentos 

Laboratoriais). A relação entre os parâmetros ambientais investigados e as abundâncias não 

é tão simples, e não apresentou um padrão muito claro. De acordo com os dados obtidos na 

correlação de Spearman (Tabela 6) entre os proxies e as frequências dos morfótipos Pequeno, 

Médio e Grande, somente o C. leptoporus Pequeno se correlacionou positivamente com a 

paleoprodutividade (δ13Cbent), sugerindo que outros fatores como insolação, precipitação, 

eventos de ressurgência, e direção e intensidade de correntes superficiais podem estar 

controlando os padrões de distribuição dos diferentes morfótipos.  

Outros estudos morfométricos de C. leptoporus realizados no Atlântico também 

observaram a ausência de correlação entre as abundâncias e as variáveis ambientais 

(Baumann, 2000; Baumann et al., 2016; Kleijne, 1993; Knappertsbusch et al., 1997; Renaud 
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& Klaas, 2001; Renaud et al., 2002). Portanto, como há uma falta de linearidade entre os 

parâmetros, os padrões da distribuição dos dados podem ser destacados graficamente de uma 

maneira mais clara, uma vez que a relação entre qualquer uma das variáveis ambientais 

investigadas e as abundâncias dos morfótipos não é tão simples (Knappertsbusch et al., 

1997). 

 

Figura 18: Variações de (a) COT (%); (b) δ13Cbent; (c) TSMMg/Ca; (d) PP; (e) SSM; (f) abundância relativa de C. leptoporus 

Grande. As barras em branco representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1, enquanto as cinzas representam os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2. 

As linhas tracejadas demarcam as terminações II e I. 
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Ao analisar a distribuição das frequências dos morfótipos ao longo do testemunho, o 

C. leptoporus Grande expressa tendência clara para águas mais quentes e salinas, 

principalmente durante o MIS 5e e o MIS 4 (Figura 18c, f), concordando com observações 

pretéritas (Baumann et al., 2016; Renaud & Klaas, 2001; Renaud et al., 2002).  

O MIS 5e é um período de grande interesse para estudos paleoclimáticos, porque 

representa o Último Interglacial sensu stricto (s.s.), e geralmente é utilizado para comparação 

com as condições climáticas atuais, visto que foi um período caracterizado por altas 

temperaturas em diversas regiões (Figura 18c) (Costa et al., 2016). Já o MIS 4, intervalo entre 

70 e 60 ka, foi um intervalo marcado por condições glaciais globalmente síncronas, ou seja, 

gerou condições frias entre as altas latitudes tanto à sul quanto à norte, como descrito por 

Barker & Diz (2014). Entretanto, um cenário diferente foi observado na porção oeste do 

Atlântico Sul (Figura 18c). 

A redução do transporte de águas de superfície quentes equatoriais para latitudes mais 

altas durante o MIS 4, possivelmente contribuiu para alcançar condições glaciais nessas 

regiões, e que, por outro lado levou o armazenamento de águas quentes e salgadas na porção 

subtropical oeste do Atlântico Sul (Santos et al., 2017). Ou seja, quando o modo frio da 

AMOC se inicia no Atlântico Norte, a região subtropical do Atlântico Sudoeste aquece sem 

interrupção (Santos et al., 2017).  

A partir desse contexto, o morfótipo G exibiu maiores abundâncias, provavelmente 

em resposta à maior SST durante o MIS 5e e MIS 4 (Figura 18f), corroborando com estudos 

de amostras de sedimento no Atlântico (Baumann et al., 2016; Renaud & Klaas, 2001; 

Renaud et al., 2002). Além disso, alguns autores sugeriram que o morfótipo Grande também 

possui afinidade à maior disponibilidade de nutrientes (Baumann et al., 2016; Henderiks & 

Renaud, 2004; Renaud et al., 2002). 

O testemunho GL-1090 está localizado em uma região considerada oligotrófica, 

caracterizada por baixa produtividade, devido à uma nutriclina constantemente profunda 

durante o ano (Höll et al., 1999). No entanto, períodos de alta produtividade primária foram 

observados por conta da exposição da plataforma continental no último glacial que favoreceu 

a entrada de sedimentos terrígenos (Mahiques et al., 2017). Contudo, alguns estudos 

evidenciaram eventos de ressurgência durante estágios interglaciais, possibilitando uma 

maior entrada de nutrientes na zona eufótica (Lessa et al., 2017; Portilho-Ramos et al., 2015). 

Nesse sentido, o C. leptoporus Grande (Figura 18f) respondeu à maior produtividade 

decorrente do evento de ressurgência, corroborando com trabalhos anteriores. 
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A espécie de foraminífero planctônico Globigerina bulloides conhecida por estar 

associada aos eventos de ressurgência, e sendo assim, relacionada à maior produtividade na 

superfície do oceano, foi utilizada por Lessa et al. (2017) no mesmo testemunho deste 

trabalho (GL-1090). Os resultados encontrados por esses autores, indicaram elevada 

abundância relativa de G. bulloides durante o MIS 5e, que pode ser comparada com valores 

geralmente encontrados no sistema de ressurgência de Cabo Frio. Adicionalmente, sugeriram 

que a termoclina estava rasa devido às instabilidades da Corrente do Brasil, e também que a 

ACAS estava presente na camada superficial e migrou para camadas mais profundas em 

direção ao MIS 4 (Lessa et al., 2017).  

A profundidade da termoclina nos oceanos tropicais coincide próximo à profundidade 

da nutriclina (Williams & Grottoli, 2010), e a paleoprodutividade calculada a partir da 

Equação 2 acompanha a curva da nutriclina. Ou seja, uma termoclina/nutriclina rasa indica 

maior paleoprodutividade, corroborando com os dados obtidos por Lessa et al. (2017) durante 

o sub-estágio 5e (Figura 19), período o qual esses autores sugeriram que o sistema de 

ressurgência da plataforma brasileira expandiu para offshore entre 20 e 28ºS.  

 

Figura 19: Variações de (a) Paleoprodutividade Primária (PP); (b) Razão Nutriclina; (c) abundância relativa de C. 

leptoporus Grande. As barras em branco representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1, enquanto as cinzas representam os MIS 6, 

5d, 5b, 4 e 2. As linhas tracejadas demarcam as terminações II e I. 

 



62 

 

Diferentemente do MIS 5, o pico do morfótipo Grande no MIS 4, os resultados 

indicam que esse táxon possui preferência por águas empobrecidas em nutrientes (Figura 

18a, b, d), contradizendo o que foi descrito na literatura (Baumann et al., 2016; Henderiks & 

Renaud, 2004; Renaud & Klaas, 2001; Renaud et al., 2002).  

Na matriz de correlação de Spearman (Tabela 6), o morfótipo Pequeno apresentou 

correlação positiva com os dados de δ13Cbent, indicando que a elevada (baixa) abundância 

responde ao aumento (diminuição) da paleoprodutividade. Apesar de somente o índice 

δ13Cbent ter apresentado correlação significativa, outros dados complementares para análise 

de paleoprodutividade foram utilizados, como o percentual de carbono orgânico total (COT) 

e o índice de paleoprodutividade primária (PP). Durante o 5e, MIS 4 e na TI, as menores 

abundâncias (abaixo de 20%) podem ter respondido à menor disponibilidade de nutrientes, 

indicado pelos baixos valores de COT e δ13Cbent e PP (Figura 20a, b, d). Enquanto maiores 

abundâncias (acima de 40%) foram observadas no início do sub-estágio 5d, no final do 5c, 

5b, no MIS 3 (entre 47-45 ka), durante o MIS 2 e por fim, no MIS 1, em ~12 ka, períodos em 

que os proxies de paleoprodutividade apontaram maior produtividade (Figura 20a, b, d). 

Diante disso, a disponibilidade de nutrientes está fortemente controlando a variação da 

abundância de C. leptoporus Pequeno, corroborando com o que também foi constatado por 

Baumann et al. (2016) e Boeckel et al. (2006). 

O morfótipo Pequeno de C. leptoporus Pequeno não apresentou nenhuma correlação 

significativa, e graficamente não mostrou um padrão muito claro em relação à TSM e SSM 

(Figura 20c, e), sendo capaz de suportar grandes variações de temperatura como observado 

por Knappertsbuch et al. (1997). Exceto no período entre 47 e 45 ka, o aumento da 

abundância relativa do morfótipo Pequeno (Figura 20) pode ter sido decorrente da 

diminuição abrupta na temperatura superficial do mar, e tenha favorecido as condições para 

a presença deste morfótipo, ao passo que as abundâncias do morfótipo Médio (Figura 21 f) e 

Grande diminuíram (Figura 18 f). No entanto, alguns autores constataram que esse morfótipo 

possui preferência por águas com temperaturas mais altas (Knappertsbusch et al., 1997; 

Renaud et al., 2002).  

As variações da abundância relativa do morfótipo Pequeno podem também ser o 

resultado da contribuição variável dos outros dois morfótipos, sendo, portanto, outro fator 

que está controlando a distribuição deste táxon, além da disponibilidade de nutrientes. 
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Figura 20: Variação de (a) COT; (b) δ13Cbent ; (c) TSMMg/Ca; (d) Paleoprodutividade Primária (PP); (e) SSM; (f) abundância 

relativa de C. leptoporus morfótipo Pequeno. As barras em branco representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1, enquanto as cinzas 

representam os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2. As linhas tracejadas demarcam as terminações II e I. 

 

Mediante os resultados obtidos, o C. leptoporus morfótipo Médio foi o táxon mais 

abundante em todo o período estudado, com frequência maior que 40% em todo o testemunho 

(Figura 21f). Contudo, não apresentou nenhuma correlação estatisticamente significativa 

com os parâmetros ambientais, indicando uma ampla tolerância ecológica, como descrito 
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anteriormente por outros estudos (Baumann et al., 2016; Boeckel et al., 2006; Kleijne, 1993; 

Renaud et al., 2002). 

 

 

Figura 21: Variações de (a) COT; (b) δ13Cbent; (c) TSMMg/Ca; (d) Paleoprodutividade Primária (PP); (e) SSM; (f) abundância 

relativa de C. leptoporus Médio. As barras em branco representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1, enquanto as cinzas representam 

os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2. As linhas tracejadas demarcam as terminações II e I. 
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7.2 Outros fatores que podem ter influenciado a distribuição dos morfótipos 

 

A sessão anterior (7.1) foi baseada em informações adquiridas na literatura, nas quais 

as variações dos táxons de C. leptoporus estariam relacionadas às alterações na temperatura, 

salinidade e produtividade. A distribuição da maioria das espécies de cocolitoforídeos vêm 

sendo muito estudadas durante as últimas décadas (Beaufort et al., 2007; Boeckel et al., 2006; 

Fernando et al., 2007; Flores & Sierro, 1997). Entretanto, as distribuições em testemunhos 

marinhos ainda são mal compreendidas. Além disso, os trabalhos previamente aqui utilizados 

para comparação, não relacionaram seus dados com outros parâmetros ambientais que 

poderiam atuar como mecanismos de força. Para uma melhor compreensão, este tópico será 

focado na dinâmica das variações das abundâncias dos morfótipos de C. leptoporus às 

mudanças no ambiente, como precipitação, insolação e aporte de material terrígeno. 

A frequência de C. leptoporus Grande têm sido frequentemente associada às águas 

superficiais mais quentes e enriquecidas em nutrientes (Baumann et al., 2016; Henderiks & 

Renaud, 2004; Renaud & Klaas, 2001; Renaud et al., 2002). Porém, tanto o teste de 

correlação (Tabela 6), quanto a observação gráfica deste táxon com os proxies de 

paleoprodutividade (Figura 18a, b, d, f), não mostraram qualquer relação. No entanto, a maior 

produtividade pode estar associada à outros fatores, como a entrada de aporte terrígeno 

(Costa et al., 2016; Mahiques et al., 2004; Pivel et al., 2011). Para reconstruir o clima do 

passado, alguns estudos utilizam a razão entre a concentração de elementos maiores como 

Alumínio (Al), Cálcio (Ca), Ferro (Fe), Potássio (K), Titânio (Ti) e Silício (Si) (Govin et al., 

2012). No entanto, a escolha e a interpretação destas razões elementares deve ser feita com 

base na área de estudo, pelo fato de suas concentrações se diferirem regionalmente (Govin et 

al., 2012).  

Os sedimentos marinhos profundos geralmente são compostos pela fração biogênica, 

representada sobretudo por CaCO3, secretado principalmente por cocolitoforídeos e 

foraminíferos que foram depositados no fundo oceânico (Broecker, 1998) enquanto a fração 

terrígena, é proveniente de sedimentos de origem continental de natureza alóctone, composto 

por exemplo pelo elemento Ferro (Broecker et al., 1998; Mahiques et al., 2009; Govin et al., 

2012). Dessa forma, a razão Fe/Ca pode ser utilizada como um indicador de entrada de aporte 

terrígeno para o oceano (Costa et al., 2016; Govin et al., 2012). 

Adicionalmente, os valores da razão Fe/K em sedimentos superficiais de taludes 

continentais tanto no Atlântico tropical quanto subtropical avaliados por Govin et al. (2012), 

foi considerado bom indicador para distinguir as fontes de sedimentos. Em termos gerais, 
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valores menores da razão Fe/K é relacionado a um material rico em ilita, que foi altamente 

intemperizado e é proveniente da drenagem de rios andinos trazidos pela pluma do Rio da 

Prata (Mahiques et al., 2017). 

Assim como o morfótipo Grande, a razão Fe/Ca também atingiu valores máximos 

durante o MIS 4. Logo, a maior abundância de C. leptoporus Grande neste período pode ter 

ocorrido não só pelo fato da TSM estar mais quente, mas também por ter sido um período 

mais produtivo, como observado por Costa et al. (2016). Estudos pretéritos relataram que 

períodos de maior produtividade coincidiram com maiores razões de Fe/Ca (Figura 22e), 

indicando um aumento da entrada de nutrientes para área de estudo (Costa et al., 2016; Govin 

et al., 2012; Pivel et al., 2011). 

 

Figura 22: Variações de (a) NRM baseado em δ18Obentônico de testemunhos marinhos da Bacia de Santos (Toledo et al., 

2019); (b) Precipitação baseado em δ18O do espeleotema Bt2  (Cruz et al., 2005a), da Caverna Botuverá, em Santa Catarina; 

(c) Insolação de Verão Austral a 25ºS (Laskar, 2006); (d) TSMMg/Ca; (e) ln Fe/Ca; e (f) ln Fe/K. As barras em branco 

representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1, enquanto as cinzas representam os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2. As linhas tracejadas demarcam 

as terminações II e I. 
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O transporte de material terrígeno para os oceanos ocorre através dos ventos e dos 

rios (Costa et al., 2016; Govin et al., 2012), e são sensíveis às mudanças do Nível Relativo 

do Mar, da intensidade e dos padrões de vento, precipitação no continente, podendo alterar a 

quantidade de sedimento que chega aos oceanos (Govin et al., 2012). Porém, em condições 

atuais, a Serra do Mar impede um considerável aporte de sedimento para a margem 

continental (Pivel et al., 2010; Razik et al., 2015). Portanto, o maior aporte de sedimento de 

origem continental para a área de estudo durante o MIS 4 (Figura 22e) pode ter ocorrido por 

dois motivos, ou até pela soma deles: maior precipitação associada ao fortalecimento da 

Monção Sul-Americana; e/ou variações do nível relativo do mar (Almeida, 2020). 

Considerando que o testemunho marinho GL-1090 está localizado abaixo da ZCAS, 

onde a maior parte da precipitação está relacionada ao sistema de monção durante os períodos 

quentes (final de setembro a abril), foram analisados os dados de δ18O registrados em 

espeleotemas (Cruz et al., 2005a) (Figura 22b) e de insolação de verão à 25º S (Laskar, 2006) 

(Figura 22c).  

As mudanças na quantidade e na região da fonte de chuva, impulsionadas 

especialmente pela insolação de verão, são registradas como uma assinatura no isótopo de 

oxigênio em espeleotemas (Cruz et al., 2005a), sendo possível inferir as variações na 

circulação atmosférica e na intensidade do SMAS (Cruz et al., 2005a; Pivel et al., 2010). 

Dessa forma, uma maior insolação de verão (Figura 22c) resultaria em um gradiente de 

temperatura acentuado entre o continente e o oceano, ocasionando uma monção intensificada 

e consequentemente ao aumento da precipitação, e de valores mais negativos de δ18O em 

espeleotemas (Figura 22b). 

O deslocamento da ZCIT em direção sul (Venancio et al., 2018; Wang et al., 2004) e 

o aumento da temperatura superficial do mar (Santos et al., 2017) (Figura 22d) reforçam os 

dados anteriores de que houve a intensificação do sistema de monção durante o MIS 4. Logo, 

a intensificação da SMAS (Figura 22b, c) tenderia a resultar em um aumento na descarga 

fluvial, sendo esperado que ocorra um maior transporte de sedimentos terrígenos em direção 

ao oceano. A maior razão Fe/Ca (Figura 22e), mostra uma maior chegada de material 

terrígeno para a área de estudo, o que pode estar associado ao aumento da intensidade do 

fluxo dos rios. 

Como dito anteriormente, foi observado elevado aporte terrígeno para a região do 

testemunho GL-1090 (Figura 22e) no MIS 4, período em que o Atlântico Norte estava sob 

condições glaciais e quando o nível do mar estava abaixo de 80 m do nível atual (Figura 22a). 

Os dados de NRM utilizadas neste estudo, foram obtidos e calculados com base em δ18O de 
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foraminíferos bentônicos de diversos testemunhos marinhos localizados na Bacia de Santos 

(Toledo et al., 2019), e através da fórmula fornecida por Waelbroeck et al. (2002). Os 

resultados sugerem que o nível relativo do mar estava abaixo de 60 m em relação ao presente 

durante os sub-estágios 5d e 5b, e abaixo de 80 m durante o MIS 4 (Figura 22a). Devido a 

isso, a exposição da plataforma continental possivelmente permitiu maior descarga fluvial 

próximo ao talude, e consequentemente aumentou o suprimento terrígeno do continente para 

a região da área de estudo (Costa et al., 2016; Pivel et al., 2010). Além disso, segundo 

Mahiques et al. (2007), a Corrente do Brasil pode ter se deslocado em direção ao oceano, 

permitindo que o material terrígeno fosse carreado para a área de estudo. 

Estudos evidenciaram a presença de sedimentos da pluma do rio da Prata até 

aproximadamente 24ºS (Mahiques et al., 2009; Mahiques et al., 2004; Govin et al., 2012). 

Nesse sentido, o material em suspensão do Rio da Prata pode ter se estendido até a região a 

área de estudo, sendo uma possível fonte de aporte terrígeno, e assim influenciando a maior 

produtividade no MIS 4.  

Mulitza et al. (2008) utilizaram a razão Fe/K como um indicador das vias de 

transporte de sedimentos, obtendo maiores valores durante os períodos de maior entrada 

fluvial, e menores durante os períodos de condições terrestres secas, ou seja, maior aporte 

eólico. Govin et al. (2012) relacionou os menores valores da razão Fe/K a um material rico 

em ilita, derivado da drenagem de solos intemperizados de origem andina, caracterizando os 

sedimentos do Rio da Prata. Entretanto, o valor médio da razão Fe/K no testemunho GL-

1090 durante o MIS 4 foi de 1,08, ou seja, valor similar àquele da província tropical da 

margem sul-americana (Govin et al., 2012), sendo diferente do qual indica a assinatura da 

pluma do Rio da Prata (0,83) até a região de 24ºS (Govin et al., 2012). 

Os morfótipos Pequeno e Médio parecem ter respondido ao aporte continental: C. 

leptoporus Pequeno respondeu inversamente ao aporte continental, isto significa que sua 

abundancia diminuiu enquanto a razão Fe/Ca aumentou (Figura 23), como no fim do MIS 5d 

e 5b, e TI. Ao passo que em 47 ka no MIS 3 e durante o MIS 1, o contrário aconteceu, ou 

seja, a abundância do morfotipo P aumentou à medida que a entrada de material terrígeno 

diminuiu. Já o morfótipo Médio respondeu de maneira oposta ao do C. leptoporus Pequeno, 

ou seja, a abundância do táxon Médio aumentou ao mesmo tempo que o aporte continental 

foi alto, como observado durante o final do MIS 5d e 5b, e na TI (Figura 23h, e). Em 

contrapartida, quando a entrada terrígena foi menor, a abundância deste morfótimo diminuiu, 

conforme ocorreu no início do MIS 5d, em 47 ka no MIS 3 e durante o MIS 1. 
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Figura 23: Variações de (a) NRM baseado em δ18Obent de testemunhos marinhos da Bacia de Santos (Toledo et al., 2019); 

(b) Precipitação baseado em δ18O do espeleotema Bt2  (Cruz et al., 2005), da Caverna Botuverá, em Santa Catarina; (c) 

Insolação de Verão Austral a 25ºS (Laskar, 2006); (d) TSMMg/Ca;  (e) ln Fe/Ca; e (f) ln Fe/K; e abundâncias relativas de (g) 

C. leptoporus Pequeno; (h) C. leptoporus Médio; (i) C. leptoporus Grande. As barras em branco representam os MIS 5e, 

5c, 5a, 3 e 1, enquanto as cinzas representam os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2. As linhas tracejadas demarcam as terminações II e I. 
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 A Terminação I é considerada o período de um ciclo glacial, onde ocorre uma rápida 

transição de climas glaciais completos para interglaciais completos, ou seja, na transição 

entre o MIS 2 para o MIS 1. Durante esse período, a abundância do morfótipo Pequeno 

diminuiu (Figura 23g), à medida que a abundância relativa do morfótipo Médio aumentou 

(Figura 23h). Apesar do aporte continental ter aumentado (maior razão Fe/Ca) (Figura 23e) 

assim como no MIS 4, e possivelmente ter proporcionado maior disponibilidade de 

nutrientes, tanto para o morfótipo Pequeno, quanto para o Grande, sugere-se que o morfótipo 

Médio tenha sido beneficiado de condições além da produtividade e/ou temperaturas, que 

não favoreceram os outros morfótipos, dado que é tolerante às diferentes condições 

ambientais. Além disso, as variações de C. leptoporus Médio pode ter correspondido às 

variações ambientais dos limites glaciais/interglaciais. 

 

7.3 Evento de dissolução durante o MIS 4 

 

A associação da morfologia e assembleia do cocólito em resposta à química do 

carbonato do oceano é de fundamental importância, uma vez que os cocólitos são um dos 

principais contribuintes para o CaCO3 oceânico, podendo ser um indicador útil para a 

química do carbonato do mar profundo, no sentido de identificar e quantificar a preservação 

e dissolução do cocólito na coluna d'água e nos sedimentos. Em vista disso a preservação do 

carbonato durante os períodos glaciais e interglaciais no Oceano Atlântico afetam tanto o teor 

de CaCO3 quanto os demais proxies de dissolução de calcita e aragonita  (Dittert et al., 1999; 

Rühlemann et al., 1999).  

Diante do fato de que o testemunho marinho GL-1090 ter sido coletado à uma 

profundidade de 2.225 m, a possibilidade de que a dissolução tenha ocorrido em função da 

variação da lisoclina foi excluída, mesmo considerando que tenha estado 1.000 m mais rasa 

durante o último período glacial (Burckel et al., 2016). Além disso, o teor de carbonato não 

pode ser diretamente interpretado como um índice de dissolução (Bidoli, 2018). Por esse 

motivo, outras ferramentas serão utilizadas para a discussão da dissolução durante o MIS 4. 

Estudos pretéritos realizados na Bacia de Santos (Bidoli, 2018; Gonzales et al., 2017; 

Quadros, 2017; Tomazella, 2016), demonstraram que o MIS 4 foi um período em que houve 

um evento de dissolução de maior escala, sendo capaz de causar alterações na preservação 

do carbonato, indicado pela drástica diminuição no teor de CaCO3 bruto (Figura 24b). Ainda 

nesse contexto, considerando que durante o MIS 4 o δ13Cbent estava empobrecido (Figura 

24a), que a Água Antártica de Fundo necessita de uma expansão para acomodar uma grande 
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quantidade de carbono respirado no oceano profundo (Menviel et al., 2012), e que o MIS 4 

é caracterizado por um período de intenso sequestro de CO2 (Bereiter et al., 2012; Petit et al., 

1999), sugere-se que o evento de dissolução desse período coincidiu com a entrada de uma 

massa d’água mais corrosiva ao carbonato, de origem sul (Bidoli, 2018; Gonzales et al., 2017; 

Quadros, 2017; Santos et al., 2017). 
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Figura 24: Variações de (a) δ13Cbent; (b) CaCO3 bruto; (c) abundância absoluta de H. elegans; (d) índice HelP; abundâncias 

relativas de (e) C. leptoporus Pequeno; (f) C. leptoporus Médio; (g) C. leptoporus Grande do testemunho marinho GL-

1090. As barras em branco representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1. Enquanto as cinzas representam os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2. 

As linhas tracejadas demarcam as terminações I e II. 
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Com base no estudo de uma espécie de foraminífero bentônico, Gonzales et al. (2017) 

encontraram um proxy confiável para compreender melhor a preservação do carbonato nos 

registros sedimentares marinhos. O Índice HelP (do inglês, Hoeglundina elegans 

Preservation Index) consiste em observar o estado de preservação de H. elegans, uma vez 

que essa espécie produz uma testa de composição aragonítica (Armstrong & Brasier, 2005) 

que habita ambientes bentônicos profundos (Lohmann, 1978), sendo uma forma de entender 

como a preservação do carbonato afeta o teor de CaCO3 durante os ciclos glaciais-

interglaciais (Dittert et al., 1999; Rühlemann et al., 1999).  

Durante o MIS 4, o índice HelP mostra que a preservação foi de 100% (Figura 24d). 

Entretanto, é necessário observar também o número de exemplares de H. elegans (Figura 

24e). Esse índice pode ser mascarado se o número de testas for um número pequeno, e se 

coincidentemente as testas encontradas estavam com boa preservação. Uma possível 

explicação de haver poucos exemplares deste foraminífero é a dissolução. Tendo isso em 

vista, a diminuição da abundância absoluta de H. elegans por conta da dissolução, 

provavelmente enviesou a interpretação do índice HelP para o MIS 4. 

Para identificar períodos de dissolução no testemunho GL-1090, Quadros (2017) 

utilizou o índice de dissolução seletiva de cocólitos (CEX’) e a avaliação visual de 

preservação, como avaliações quantitativa e qualitativa, respectivamente. Através do índice 

CEX’ é possível inferir a dissolução preferencial dos cocólitos, visto que compara as 

abundâncias relativas de espécies mais resistentes à dissolução (C. leptoporus) com os mais 

susceptíveis, como placólitos pequenos e delicados (E. huxleyi, Gephyrocapsa < 3,5 µm), 

conforme Equação 4. 

 

Equação 4 

𝐶𝐸𝑋′ =
𝐸. ℎ𝑢𝑥𝑙𝑒𝑦𝑖𝑖 + 𝐺′𝑐𝑎𝑝𝑠𝑎𝑃

𝐸.  ℎ𝑢𝑥𝑙𝑒𝑦𝑖 + 𝐺′𝑐𝑎𝑝𝑠𝑎𝑃 + 𝐶. 𝑙𝑒𝑝𝑡
 

 

Onde E. huxleyi é o percentual de Emiliania huxleyi, G’capsaP é o percentual de 

Gephyrocapsa < 3,5 µm, e C.lept o percentual de C. leptoporus. Os valores obtidos na 

equação podem variar entre 0 e 1, onde os menores valores indicam severa dissolução, e os 

maiores, um bom grau de preservação. 

Já a avaliação qualitativa estabelece níveis de preservação que foram observados nas 

amostras no microscópio petrográfico, como: Bom (3); Moderado (2); Pobre (1) e por último, 
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Estéril (0), onde não há registro de cocólitos (Roth & Thierstein, 1972; Flores & Marino, 

2002). 

De acordo com Quadros (2017), os valores do índice CEX’ se mantiveram acima de 0,8, 

indicando boas condições de preservação das amostras (Boeckel & Baumann, 2004). O 

contrário foi observado na avaliação qualitativa, a qual indicou que amostras do MIS 4 foram 

afetadas por dissolução rigorosa e/ou por fragmentação, muitas vezes impedindo a 

identificação dos cocólitos em nível de espécie no testemunho GL-1090 (Quadros, 2017). 

Além disso, a autora também observou que os períodos de menor preservação de uma 

amostra coincidiam com o aumento do número de campos visuais observados, 

principalmente durante o MIS 4. 

Diante dos índices apresentados, o índice CEX’ não pode ser considerado um 

indicador de dissolução confiável para a área de estudo, uma vez que outras duas análises 

apontaram que o MIS 4 foi um período afetado por dissolução. Além disso, é necessário 

considerar os dados das associações de nanoplâncton calcário obtidos por Quadros (2017) no 

testemunho GL-1090, onde as abundâncias relativas de espécies pequenas, como E. huxleyi 

(Figura 25a) e Gephyrocapsa spp. (Figura 25b) também foram baixas no MIS 4, em relação 

aos outros períodos.  

McIntyre et al. (1970) mostrou que os cocólitos de E. huxleyi apresentam áreas 

centrais parcialmente corroídas em um estágio de dissolução muito inicial. Em um estudo 

realizado em amostras da superfície de sedimento realizado por Jin et al. (2019), foi medido 

o peso, a espessura e o comprimento do cocólito de Gephyrocapsa spp. maior que 3 µm. Os 

autores observaram que os cocólitos de Gephyrocapsa spp. se tornaram mais leves e finos 

em resposta à dissolução (Jin et al., 2019). Esse evento foi confirmado ao realizarem um 

experimento de acidificação, onde foi observado a presença de cocólitos mais finos e leves 

sob condições de acidificação. De acordo com Jin et al. (2019), ocorre dissolução seletiva, 

isto significa que os cocólitos mais sensíveis e mais propensos a esse processo serão 

dissolvidos primeiro, como a E. huxleyi, Gephyrocapsa spp. (<3 µm) e em seguida 

Gephyrocapsa spp. (>3 µm). Ademais, outra forma efetiva de avaliar a preservação ou 

dissolução de cocólitos, é mensurar o cocólito de C. leptoporus  (Jin et al., 2019). 
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Figura 25: Variações das abundâncias relativas de: (a) E. huxleyi; (b) Gephyrocapsa spp.; (c) F. profunda; (d) C. 

leptoporus; (e) C. leptoporus morfótipo Pequeno; (f) C. leptoporus morfótipo Médio; (g) C. leptoporus Grande do 

testemunho marinho GL-1090. As barras em branco representam os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1. Enquanto as cinzas representam 

os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2. As linhas tracejadas demarcam as terminações I e II. 
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Em contrapartida, tanto a abundância relativa de F. profunda (Figura 25c) quanto a 

de C. leptoporus (Figura 25d), foi alta durante o MIS 4 (Quadros, 2017). Já foi apresentado 

anteriormente que C. leptoporus é uma espécie resistente à dissolução. Entretanto, apesar da 

falta de estudos de F. profunda em sedimento marinho profundo, propõe-se que o aumento 

da abundância relativa dessa espécie possivelmente ocorreu devido a maior resistência à 

dissolução (Beaufort et al., 2007; Fernando et al., 2007) e/ou ter sido beneficiada das 

condições da zona fótica inferior.  

Nesse sentido, sugere-se que o evento de dissolução no estágio isotópico marinho 4, 

fez com que os cocólitos menores e menos resistentes, como os morfótipos Pequeno e Médio 

de C. leptoporus, sofreram corrosão (Figura 25e, f), permitindo apenas que os maiores e mais 

resistentes (C. leptoporus Grande) (Figura 25g) permanecessem preservados no sedimento.  
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8. CONCLUSÕES 

 

Os resultados gerados a partir das análises morfométricas em 42 amostras do 

testemunho GL-1090, forneceram suporte para compreender a dinâmica desses organismos 

nos últimos 135 mil anos na Bacia de Santos. Assim sendo, os dados obtidos foram 

relacionados com parâmetros como temperatura, produtividade e salinidade.  

Foi observado que o tamanho do cocólito de C. leptoporus variou durante os estágios 

marinhos isotópicos, principalmente durante períodos em que houve ressurgência (MIS 5e) 

e maior aporte terrígeno (MIS 4), proporcionando maior disponibilidade de nutrientes para a 

região. 

A dinâmica das abundâncias dos morfótipos Pequeno, Médio e Grande de C. 

leptoporus foi comparada e corroboraram com trabalhos de amostras de outras regiões do 

oceano Atlântico, embora a técnica de medição diferente tenha limitado uma melhor 

comparação.  

Além disso, outros fatores como insolação, precipitação, aporte continental e variação 

do Nível Relativo do Mar, foram relacionados com os padrões de distribuição dos morfótipos.  

Com base nisso, as seguintes conclusões podem ser tiradas: 

 

• Somente o morfótipo Pequeno apresentou correlação positiva com δ13Cbent, sendo a 

única correlação significativa para todo o testemunho. As preferências ecológicas 

das espécies geralmente são reduzidas apenas às variáveis ambientais mais 

relevantes em determinadas profundidades e/ou em profundidades diferentes das 

utilizadas para os estudos, simplificando demais o ecossistema e desconsiderando 

outros fatores que podem estar influenciando a distribuição dos morfótipos; 

• O morfótipo Pequeno indicou preferência por águas enriquecidas em nutrientes, 

observado tanto pelo teste de correlação de Spearman como pela observação gráfica. 

Entretanto, não mostrou nenhuma relação com a temperatura e com a salinidade da 

superfície do mar, exceto no período entre 47 e 45 ka, no MIS 3. O aumento da 

abundância pode ter sido decorrente da diminuição abrupta da TSM, que favoreceu 

as condições para este morfótipo; 

• Apesar do morfótipo Médio não ter apresentado correlação com nenhum parâmetro 

ambiental, nem demonstrado um padrão de distribuição muito claro durante todo o 

testemunho, pareceu ter afinidade com águas mais frias e pobres em nutrientes, 

como na TII, no final do sub-estágio 5d, MIS 4, TI e MIS 1. Além disso, a 
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abundância relativa acima de 40% do morfótipo Médio mostrou ampla tolerância às 

diferentes condições ambientais; 

• O morfótipo Grande indicou preferência por águas mais quentes e enriquecidas em 

nutrientes. Durante o MIS 5e e no MIS 4, a abundância de C. leptoporus Grande 

pode ter aumentado substancialmente devido ao evento de ressurgência, e à 

intensificação da SMAS, somado ao NRM baixo que promoveu maior input de 

material terrígeno para a área de estudo. 

 

A variação dos morfótipos parece não estar associada às mudanças na preservação e, 

portanto, grande parte da variabilidade desses organismos possivelmente está associada às 

alterações nas condições superficiais do oceano, com exceção do MIS 4. Como relatado em 

estudos anteriores da região da área de estudo, a dissolução no MIS 4 tem uma forte 

influência nos padrões das assembleias, apesar da preservação de nanofósseis ser geralmente 

boa. A ausência do morfótipo Pequeno durante o MIS 4 pode ter ocorrido devido ao evento 

de dissolução, que também contribuiu para o desaparecimento de cocólitos menores e mais 

sensíveis, como a E. huxleyi e Gephyrocapsa spp., favorecendo assim a predominância do 

morfótipo Grande, uma vez que seu cocólito é maior e mais resistente. 

A falta de linearidade entre as abundâncias dos morfótipos e os parâmetros 

ambientais, podem ter sido enviesados pela falta de dados e/ou não responderem igualmente 

ao longo de todos os eventos. A fim de obter informações mais confiáveis, sugere-se que a 

morfometria seja feita em mais de um testemunho da região. 

Considerando os pontos acima destacados, pode-se inferir que a hipótese de que as 

abundâncias dos morfótipos Pequeno, Médio e Grande de C. leptoporus variaram no último 

ciclo glacial-interglacial respondendo às alterações na salinidade, temperatura e 

produtividade foi parcialmente aceita. A salinidade foi o único fator que pareceu não 

influenciar nas distribuições dos diferentes morfótipos.  

Embora os morfótipos de C. leptoporus tenham respondido aos parâmetros 

ambientais apresentados, a variação das abundâncias relativas não pode ser utilizada como 

proxies de paleoprodutividade, paleosalinidade e paleotemperatura. Diante disso, pesquisas 

morfométricas adicionais de C. leptoporus em amostras de plâncton na região da Bacia de 

Santos são necessárias, a fim de calibrar suas tolerâncias ecológicas regionais específicas e 

avaliar seu potencial para reconstruções paleoceanográficas. Ademais, é recomendado a 

análise de características qualitativas, como o número de elementos e o tamanho da área 

central do escudo distal. 
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10. GLOSSÁRIO 

 

Terminologia Morfológica 

 

Área central: Young (2003) Parte interna do cocólito, delimitada pela borda. Normalmente 

caracterizada por elementos cíclicos menos regulares do que a borda e pelo crescimento do 

elemento interno. Pode ser totalmente fechada ou incluir uma abertura central. 

 

Cocólito: Huxley (1868). 1. Termo geral aplicado a elementos esqueletais calcificados, 

apresentando estrutura heliolítica ou construídos complexamente de calcita rômbica 

diminuta. 2. Huxley (1868). Dois escudos conectados por um tubo central. 

 

Cocosfera: Wallich (1860). Testa esférica completa de um cocolitoforídeo, composta de 

cocólitos interligados. 

 

Elementos: 1. Farinacci (1971). Unidades estruturais dos heterococólitos. 2. Farinacci 

(1971). Unidades básicas de calcita as quais alinhadas, superpostas ou imbricadas compõem 

as barras, raios, espinhos, escudos, paredes, ciclos, etc. Ou: Componente aparentemente 

discreto de um cocólito. Este é um termo observacional, vários elementos podem se unir para 

formar uma unidade de cristal. 

 

Escudo distal: Hay (1977). Escudo do lado convexo do placólito [termo especial para 

heterococólitos (placólitos)]. 

 

Heterococólito: Braarud, T. et al (1995). Um cocólito construído de elementos diferentes 

 

Placólito: Lohman (1902). – Dois escudos conectados por um tubo central, supostamente 

perfurado. 

 

Unidade de cristal: Um grupo de elementos de diferentes ciclos na continuidade 

cristalográfica. Esses são os componentes fundamentais dos cocólitos e sua identificação é 

um objetivo fundamental da pesquisa ultraestrutura. 


