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RESUMO 

ARAÚJO, Beatriz Dias. Foraminíferos bentônicos vivos no talude continental e Platô de 

São Paulo, setores Norte e Sul da Bacia de Santos: fatores ambientais condicionantes. 2022. 

169p. Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2022. 

A Bacia de Santos (BS), localizada na região sudeste do Brasil, possui características 

sedimentológicas, hidrodinâmicas e geoquímicas distintas ao Norte ao Sul da Ilha de São 

Sebastião (ISS). O objetivo deste trabalho é de avaliar a distribuição espacial e composição de 

Foraminíferos Bentônicos vivos (FBs) na BS, no talude continental e Platô de São Paulo (PSP), 

buscando compreender como as distintas condições hidrodinâmicas e sedimentológicas dos 

setores Norte e Sul da BS afetam a comunidade destes organismos. Para tanto, foram coletadas 

12 amostras ao sul da ISS e 12 ao Norte, entre 400 e 2400 m de profundidade. Os FBs (corados 

com rosa de bengala) foram triados e identificados, e alíquotas de sedimento foram separadas 

para análise de granulometria. Os resultados mostram que os índices de diversidade, riqueza e 

densidade são maiores no norte enquanto no sul há a dominância de espécies. As análises 

multivariadas revelaram que a estrutura ecológica tem sua ocorrência segundo quatro setores 

da bacia: entre 400 e 700 m, entre 1000 e 1300 m, entre 1900 e 2400 m de profundidade e o 

talude continental ao largo de Cabo Frio (400 a 1300 m de profundidade). O Grupo I (400 -700 

m) é caracterizado pela presença de espécies indicadoras de alta intensidade de corrente de 

fundo como a Globocassidulina subglobosa e a Trifarina bradyi e as espécies Islandiella 

norcrossi, Bulimina aculeata e Nonionella cf. clavata indicadoras de fluxo elevado de matéria 

orgânica (MO) metabolizável e blooms fitoplanctônicos. O Grupo II (talude ao largo de Cabo 

Frio) também possui espécies indicadoras de alta velocidade de corrente como a G. subglobosa 

e T. bradyi mas é marcado principalmente pela espécie fitodetritívora Epistominella exigua, 

bem como substrato mais arenoso e elevadas concentrações de feopigmentos no sedimento, 

revelando a influência da pluma de ressurgência de Cabo Frio (CF) e a provável influência do 

vórtice de CF no aumento da produtividade primária na região e consequente disponibilidade 

de alimento para os FBs. O Grupo III (1000 e 1300 m) é caracterizado pela alta concentração 

de silte e pelo acúmulo de MO no sedimento, com predominância de foraminíferos aglutinantes 

como os do gênero Reophax. Por último, o talude inferior e PSP (Grupo IV), demonstram ser 

regiões oligotróficas, com substrato lamoso, baixas velocidades de corrente e a associação de 

foraminíferos indicadores de escassez de alimento e/ou alimento refratário como a Reophax 

agglutinatus, Eratidus foliaceus e Reophax helenae. Há também a presença de espécies hialinas 

fitodetritívoras e oportunistas como Ioanella tumidula e Alabaminella weddellensis. Conclui-

se que a quantidade e a qualidade do alimento são um dos principais fatores na distribuição das 

assembleias de foraminíferos e está intimamente relacionada à dinâmica hidrossedimentar e o 

acoplamento bento-pelágico no talude e PSP na Bacia de Santos.  

 

 

 

Palavras-chave: Foraminíferos bentônicos vivos; ecologia; disponibilidade de alimento; 

circulação oceânica; talude continental; Platô de São Paulo; Bacia de Santos. 



ABSTRACT 

ARAUJO, Beatriz Dias. Live benthic foraminifera on the continental slope and São Paulo 

Plateau, North and South sectors of the Santos Basin: conditioning environmental factors. 

2022. 169p. Master’s Thesis (Master of Science) – Oceanographic Institute, University of Sao 

Paulo, Sao Paulo, 2022.  

 

The Santos Basin (BS), located in southeastern Brazilian continental margin, has distinct 

sedimentological, hydrodynamic and geochemical characteristics on north and south of São 

Sebastião Island (ISS).The objective of this work is to characterize the spatial distribution and 

composition of living Benthic Foraminifera (FBs) in the BS, on the continental slope and São 

Paulo Plateau (PSP), to comprehend how these different hydrodynamic and sedimentological 

conditions of both North and south sectors of BS can affect the community of these organisms. 

In this context, 12 samples were collected to the south of the ISS and 11 to the north, between 

400 and 2400m water depth. The FBs (stained with rose bengal) were picked up and identified 

and aliquots of sediment were separated for granulometry analysis. The results show that the 

indices of diversity, richness and density are higher in the north while in the south there is a 

dominance of species. The multivariate analyzes revealed that the ecological structure occurs 

in four sectors of the basin: between 400 and 700 m, between 1000 and 1300 m, between 1900 

and 2400 m depth and the continental slope off Cabo Frio (400 to 1300 m depth). Group I (400 

-700 m) is characterized by the presence of indicator species of high intensity of background 

current such as Globocasidulina subglobosa and Trifarina bradyi and the species Islandiella 

norcrossi, Bulimina aculeata and Nonionella cf. clavata indicators of high flow of 

metabolizable organic matter (OM) and phytoplanktonic blooms. Group II (slope off Cabo Frio) 

also has species that indicate high current velocity such as G. subglobosa and T.bradyi, however 

this group is mainly marked by the phytodetritivore species Epistominella exigua, as well as a 

more sandy substrate and high concentrations of phaeopigments, revealing the influence of the 

Cabo Frio upwelling plume (CF) and the probable influence of the oceanographic eddies in the 

increase of primary productivity in the region, and consequent food availability for the FBs. 

Group III (1000 and 1300 m) is characterized by the high amounts of silt and the accumulation 

of OM in the sediment, with growth of agglutinating foraminifera such as those of the genus 

Reophax. Finally, the lower slope and PSP (Group IV) demonstrate to be oligotrophic regions, 

with muddy substrate, low current velocities and the foraminifera assemblages indicative of 

food scarcity and/or refractory food such as Reophax agglutinatus, Ioanella tumidula, Eratidus 

foliaceus and Reophax helenae. There is also the presence of phytodetritivorous and 

opportunistic hyaline species such as Ioanella tumidula and Alabaminella weddellensis. It is 

concluded that food quantity and quality are the main factors in the distribution of foraminifera 

assemblages and is closely related to hydrosedimentary dynamics and bentho-pelagic coupling 

in the slope and PSP in the Santos Basin. 

 

 

 

Keywords: Live benthic foraminifera; ecology; food availability; ocean circulation; continental 

slope; São Paulo Plateau; Santos Basin.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 - (a) Mapa da América do Sul com a delimitação da área de estudo em linha tracejada 

vermelha.(b) Mapa da região da Bacia de Santos (linha tracejada preta) com os tributários 

continentais separados por cores. Em marrom os afluentes do Rio Paraíba do Sul que exportam 

material para a região Norte da BS. Em laranja estão os pequenos tributários que desaguam 

diretamente na Bacia de Santos. No Sul, os maiores contribuintes para entrada de terrígenos na 

BS são a Lagoa dos Patos (rosa) e a Bacia hidrográfica do Rio da Prata (azul claro) com o 

principal afluente o Rio Paraná (azul escuro). A localização da Bifurcação de Santos foi baseada 

em BILÓ et al. (2014) e as demais correntes oceanográficas do trabalho em BRAGA (2019).

 .................................................................................................................................................. 34 

Figura 2 - (a) Esquema das massas de água transportadas por cada corrente seguindo o conceito 

de STOMMEL (1965). (b) Representação esquemática do sistema atual da Bacia de Santos, 

adaptado de SOUTELINO et al. (2013) (c) Estratificação das massas de água presentes na Bacia 

de Santos, separadas por cores e com as principais profundidades. CB para Corrente do Brasil, 

CCI para Corrente de Contorno Intermediária, CCP para Corrente de Contorno Profunda, SNB 

para Subcorrente Norte do Brasil, CSEs para Corrente Sul Equatorial, AT para Água Tropical, 

ACAS para Água Central do Altântico Sul, AIA para Água Intermediária Antártica, ACS para 

Água Circumpolar Superior e APAN para Água Profunda do Atlântico Norte. Fonte: adaptado 

de BRAGA (2019). ................................................................................................................... 35 

Figura 3 - Localização da área de estudo. As estações de coleta estão representadas pelas 

estações em verde. .................................................................................................................... 43 

Figura 4 - Equipamento e procedimentos de coleta: (a) Amostrador do tipo box-corer (50 x 50 

x 50 cm); (b) Amostrador do tipo Van Veen (c) gabaritos para subamostragem dos parâmetros 

solicitados na campanha. O quadrado roxo escrito “Foram” representa o testemunhador 

selecionado para estudo dos foraminíferos; (d) desenho esquemático da subamostragem. ..... 44 

Figura 5 - Densidade (nº indiv./ 100 cm3) de FBs em 0-2 cm nas frações sedimentares de 63, 

125 e 250 µm no sul (a) e no norte (b) da BS. .......................................................................... 55 

Figura 6 - (a) Mapa mostrando a densidade de indivíduos (em 100 cm3) nas estações amostrais 

da BS; (b) Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da densidade 

de indivíduos no talude continental no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t 



(paramétrico) comprovando que há diferença entre as regiões (p < 0,05). .............................. 57 

Figura 7 - (a) Mapa mostrando a riqueza de espécies nas estações amostrais da BS; (b) Box-plot 

com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da riqueza de espécies no talude 

continental no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t (paramétrico) comprovando 

que há diferença entre as regiões (p < 0,05). ............................................................................ 58 

Figura 8 - (a) Mapa mostrando a diversidade de Shannon Wiener nas estações amostrais da BS; 

(b) Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da diversidade de 

Shannon Wiener no talude continental no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t 

(paramétrico) comprovando que há diferença entre as regiões (p < 0,05). .............................. 59 

Figura 9 - (a) Mapa mostrando a dominância de Simpson nas estações amostrais da BS; (b) 

Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da dominância de 

Simpson no talude continental no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t 

(paramétrico) comprovando que há diferença entre as regiões (p < 0,05). .............................. 60 

Figura 10 - (a) Mapa mostrando a equitabilidade de Pielou nas estações amostrais da BS; (b) 

Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da equitabilidade de 

Pielou no talude continental no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t (paramétrico) 

comprovando que há diferença entre as regiões (p < 0,05). ..................................................... 61 

Figura 11 - Gráfico de distribuição de espécies (filtro de frequência ≥ 5%) em função do 

gradiente batimétrico. ............................................................................................................... 63 

Figura 12 - Dendrograma baseado no índice de dissimilaridade de Bray-Curtis e método Ward 

de agrupamento......................................................................................................................... 64 

Figura 13 - Escalonamento multidimensional não métrico realizado com a matriz de densidade 

total de espécies entre as estações amostrais da BS; índice de similaridade de Bray-Curtis; 

stress: 0,16. ............................................................................................................................... 64 

Figura 14 - Distribuição dos grupos formados pelas análises de agrupamento (modo Q) e 

escalonamento multidimensional não métrico (nMDS) na BS. ............................................... 65 

Figura 15 - (a) Box-plots com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da 

densidade de espécies (nº ind./100 cm3) e da (b) riqueza (nº de espécies) comparando os valores 



entre os grupos formados pelo cluster (Grupos I a IV). Os testes de significância encontram-se 

dentro dos box-plots.................................................................................................................. 66 

Figura 16 - (a) Porcentagem de FBs epifaunais e infaunais no Norte e no Sul da BS e (b) por 

estações amostrais..................................................................................................................... 69 

Figura 17 - Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da 

porcentagem de foraminíferos infaunais, comparando os valores entre os grupos formados pelo 

cluster. O teste de significância encontra-se dentro do box-plot. ............................................. 70 

Figura 18 - (a) Porcentagem de FBs hialinos, aglutinantes e porcelanáceos no Norte e no Sul da 

BS e (b) por estações amostrais. ............................................................................................... 71 

Figura 19 - (a) Box-plots com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da 

densidade de espécies hialinas e (b) aglutinantes, comparando os valores entre os grupos 

formados pelo cluster. Os testes de significância encontram-se dentro dos box-plots. ............ 72 

Figura 20 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de areia nas estações amostrais da BS (b) Box-

plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da porcentagem de areia no 

talude no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste de Mann-Whitney (não paramétrico) 

comprovando que há diferença entre as regiões (p < 0,05). ..................................................... 74 

Figura 21 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de silte nas estações amostrais da BS (b) Box-

plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da porcentagem de silte no 

talude no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste de Mann-Whitney (não paramétrico) 

comprovando que há diferença entre as regiões (p < 0,05). ..................................................... 74 

Figura 22 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de argila nas estações amostrais da BS (b) Box-

plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da porcentagem de argila no 

talude no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste de Mann-Whitney (não paramétrico) 

comprovando que não há diferença entre as regiões (p > 0,05). .............................................. 75 

Figura 23 - (a) Mapa mostrando os valores de 𝑆𝑆 nas estações amostrais da BS (b) box-plot 

com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas dos valores 𝑆𝑆 no Sul e no Norte 

da BS. Nesse caso foi feito o teste t (paramétrico) que comprovou diferença entre as regiões (p 

< 0,05). ...................................................................................................................................... 76 



Figura 24 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de carbonato de cálcio nas estações amostrais 

da BS (b). Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas de CaCO3 

(%) comparando os valores no Sul e no Norte da BS. Os dados apresentaram distribuição 

normal. Nesse caso foi feito o teste t (paramétrico) que não mostrou diferença estatística entre 

as regiões (p > 0,05). ................................................................................................................ 76 

Figura 25 - (a) Box-plots com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da 

porcentagem de argila no talude continental e de (b) velocidade de corrente (𝑆𝑆), comparando 

os valores entre os grupos formados pelo cluster (Grupos I a IV). Os testes de significância 

encontram-se dentro dos box-plots. .......................................................................................... 78 

Figura 26 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de COT nas estações amostrais da BS; (b) Box-

plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas de conteúdo de COT (%) ao 

longo das isóbatas do talude continental. Neste caso foi feito o teste Kruskal-Wallis (não 

paramétrico) que comprovou diferença significativa entre as profundidades (p<0,05). .......... 79 

Figura 27 - (a) Mapas mostrando os valores em mg/g de carboidratos (CARB), (b) proteínas 

(PRT), (c) lipídios (LIP), (d) carbono biopolimérico (CBP) e da (e) razão proteína/carboidrato 

(PRT:CARB) em 0-2 cm de sedimento por estação amostral na BS. ...................................... 83 

Figura 28 - Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas de conteúdo 

de CARB (mg/g) ao longo das isóbatas do talude continental. Nesse caso foi feito o teste 

ANOVA (paramétrico) que comprovou diferença entre as profundidades (p < 0,05). ............ 83 

Figura 29 - Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas de conteúdo 

de PRT no sedimento (mg/g) no talude no sul e no norte da BS. Nesse caso foi feito o teste t 

(paramétrico) que mostrou diferença estatística entre as regiões (p< 0,05). ............................ 84 

Figura 30 - (a) Mapas mostrando os valores em ug/g de clorofila a e de (b) feopigmentos em 0-

2 cm de sedimento por estação amostral na BS........................................................................ 86 

Figura 31 - (a) Box-plots com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da 

concentração de feopigmentos e da (b) razão PRT:CARB comparando os valores entre os 

grupos formados pelo cluster (Grupos I a IV). Os testes de significância encontram-se dentro 

dos box-plots. ............................................................................................................................ 87 

Figura 32 - Mapa da média de clorofila a dos meses de março, abril e maio de 2019, na região 



da BS. Os círculos pontilhados representam a malha amostral de16 km de raio feita ao redor de 

cada estação para cálculo das médias de clorofila a. ................................................................ 88 

Figura 33 - Média zonal de concentração de clorofila a mensal em mg/m3 (satélite MODIS-

Aqua, 4 km), ao longo dos meses de março, abril e maio de 2019. Região entre as latitudes 

21.6º S e 29.8º S e longitudes 49.70◦ W e 39.77◦ W. Fonte: 

(https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/). .............................................................................. 90 

Figura 34 - Análise de componente principal (ACP) realizada com as variáveis: lama (silte + 

argila), 𝑆𝑆 (µm), feopigmentos (feopig., mg/g), carboidrato (CARB, mg/g), carbono 

biopolimérico (CBP, mg/g), carbono orgânico total (COT, %), e com os índices ecológicos 

como riqueza de espécies e densidade (nº ind/100 cm3). Os dois primeiros componentes da ACP 

responderam por 85 % da variância total. O Grupo I são as estações coloridas em vermelho, o 

Grupo II em verde, o Grupo III em amarelo e o Grupo IV em azul. ........................................ 91 

Figura 35 - Gráficos de dispersão dos valores dos eixos 1do nMDS com a (a) profundidade e 

com (b) conteúdo de argila (%). Correlações de Spearman mostram que são significativos 

(p<0,001) em ambos os gráficos............................................................................................... 93 

Figura 36 - Média de temperatura superficial do mar no período da coleta dos transectos (a) A, 

(b) B, (c) G e (d) H (Fonte: KAMPEL et al., 2020). Os círculos vermelhos representam as 

estações de coleta no período específico. ................................................................................. 98 

Figura 37 - (a) Média do campo de topografia dinâmica normalizada e velocidade geostrófica 

das campanhas SANSED 1 que corresponde ao período da coleta das amostras dos transectos 

A e B no sul da BS (11/06/2019 a 23/06/2019); e (b) SANSED 4, que corresponde ao período 

de coleta das amostras dos transectos G e H no norte (23/07/2019 a 03/08/2019) sobrepostos 

por campos de velocidade e função de corrente estimada por observação VM -ADCP (150khz) 

em 20 m. A linha violeta representa o domínio da aquisição de dados da campanha e a máscara 

cinza a plataforma continental delimitada pela isóbata de 150 m. Os círculos verdes representam 

as estações amostrais referentes ao período da coleta (Fonte: FARIAS et al., 2021) ............ 101 

Figura 38 - Perfil esquemático da distribuição das espécies de foraminíferos bentônicos vivos 

com maiores frequências, ao longo dos transectos A e B na Bacia de Santos. A direção da CCI 

pode não estar correta para o transecto A, uma vez que a região pode estar na zona de Bifurcação 

de Santos. ................................................................................................................................ 118 



Figura 39 - Continuação do perfil esquemático da distribuição das espécies de foraminíferos 

bentônicos vivos com maiores frequência, ao longo dos transectos, G e H na Bacia de Santos.

 ................................................................................................................................................ 119 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Faixas de densidade neutra (γn) de ocorrência das massas de água da Bacia de Santos, 

segundo Valla et al. (2018). Dados de salinidade e temperatura da retirados de CASTRO et al. 

(2006). Valores de oxigênio, fosfato, nitrato e silicato foram retirados de Silveira et al. (2015) 

correspondentes à região da Bacia de Campos. ........................................................................ 37 

Tabela 2 - Estações numeradas de acordo com as isóbatas do talude continental e Platô de São 

Paulo (PSP) da Bacia de Santos. .............................................................................................. 42 

Tabela 3 - Coordenadas e profundidades das estações de coleta na Bacia de Santos .............. 45 

Tabela 4 - Valores de densidade (nº ind./100cm3), riqueza (S), dominância de Simpson (D), 

diversidade de Shannon Wiener (H’) e equabilidade de Pielou (J’) dos FBs, na fração > 63 µm, 

de 0-2 cm, nas estações oceanográficas do presente estudo. .................................................... 55 

Tabela 5 - Parâmetros granulométricos e classificação dos sedimentos segundo Folk & Ward 

(1957)  nas estações amostrais da BS. ...................................................................................... 72 

Tabela 6 - Valores de porcentagem de carbonato de calcio e a classificação segundo 

Larssonneur et al. (1982) nas estações amostrais da BS. ......................................................... 77 

Tabela 7 - Valores em mg/g de carbono orgânico total (COT), proteína (PRT), lipídio (LIP), 

carbono biopolimérico (CBP: soma de CARB, PRT e LIP) e razão PRT: CARB) por estação na 

Bacia de Santos. Valores referentes ao estrato de 0 -2 cm de profundidade no sedimento. .... 78 

Tabela 8 - Concentrações de clorofila a e feopigmentos na camada de 0-2 cm do sedimento.85 

Tabela 9 - Média em mg m-3 de clorofila a superficial, adquiridos pelo satélite MODIS Aqua, 

disponibilizado no portal Giovanni da NASA .......................................................................... 89 

Tabela 10 - Loading das duas primeiras componentes principais da ACP utilizando os 

parâmetros de densidade de foraminíferos, riqueza % lama, % COT, CARB, CBP, 

feopigmentos e 𝑆𝑆. ................................................................................................................... 91 

Tabela 11 - Correlações de Spearman entre os eixos 1 e 2 do nMDS e as variáveis ambientais 

como latitude, profundidade (m), CARB (mg/g), PRT (mg/g), CBP (mg/g), % Areia, % Silte, 

% Argila e 𝑆𝑆 (µm). Os valores em negrito representam as variáveis que obtiveram correlações 
significativas (p<0,05) .............................................................................................................. 92 

Tabela 12 - Correlações de Spearman entre os índices ecológicos (riqueza e diversidade de 

Shannon-Wiener), abundância relativa dos foraminíferos aglutinantes, hialinos, infaunais e dos 

estratos 0-1 e 1-2 cm com as variáveis ambientais como COT (%) CARB, LIP, CBP, clorofila 

a feopigmentos (µg g-1), porcentagens de argila. Valores em negrito representam correlações 

significativas (p<0,05) .............................................................................................................. 94 

Tabela 13 - Correlações de Spearman entre os índices ecológicos (densidade, riqueza, 

dominância de Simpson, diversidade de Shannon-Wiener e equitabilidade de Pielou), 

abundância dos foraminíferos aglutinantes, hialinos e porcelanáceos e as variáveis ambientais 

como latitude, profundidade (m), feopigmentos (µg g-1), porcentagens de areia, silte, argila e 

𝑆𝑆 (µm). Valores em negrito representam correlações significativas (p<0,05) ....................... 94 





LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACAS Água Central do Atlântico Sul 

ACP Análise de Componentes Principais 

ACS Água Circumpolar Superior 

AIA Água Intermediária Antártica 

ALDx Average Living Depth 

AT Água Tropical 

BFHP Benthic Foraminifera High Productivity 

BS  Bacia de Santos 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CARB Carboidrato 

CB  Corrente do Brasil 

CBP Carbono biopolimérico 

CCI Corrente de Contorno Intermediária 

CCP Corrente de Contorno Profunda 

CF Cabo Frio 

cm Centímetro 

COT Carbono orgânico total 

CSM Cabo de Santa Marta 

D Dominância de Simpson 

FB Foraminífero bentônico 

FBs Foraminíferos bentônicos  

FUSP Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo  

H’ Diversidade de Shannon-Wiener 

IOUSP Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo 

ISS Ilha de São Sebastião 

J’ Equitabilidade de Pielou 

ka Kiloannum 

km Quilômetro 

LIP Lipídio 

m Metro 

MO  Matéria orgânica 

nMDS non metric Multidimensional Scaling 

p Probabilidade de Significância 

PAST Paleontological Statistics Software  

PCR-BS Projeto de Caracterização Regional da Bacia de Santos  

PETROBRAS Petróleo Brasileiro S/A 

PRT Proteína 

PSP Platô de São Paulo 

r Coeficiente de correlação 

RdlP Río de la Plata 

S Riqueza de espécies 

SANSED Campanha de coleta de sedimentos na Bacia de Santos 

SIMPER Similarity Percentage 

sp. Espécie 

https://www.fusp.org.br/
https://comunicabaciadesantos.petrobras.com.br/programa-ambiental/projeto-de-caracterizacao-regional-da-bacia-de-santos-pcr-bs.html


spp. Espécies 

𝑆𝑆̅̅ ̅ Média de Sortable Silt 

VCF Vórtice de Cabo Frio 

VSP Vórtice de São Paulo 

WORMS World Register of Marine Species 

μg Micrograma 

μm  Micrômetro 

ρ Coeficiente de correlação de postos de Spearman 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 20 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 24 

3 REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................................................................ 25 

3.1 DIVERSIDADE MORFOLÓGICA E TAXONÔMICA DOS FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS ...................................... 25 

3.2 ECOLOGIA – MICROHABITATS E CONTROLES AMBIENTAIS ......................................................................... 26 

3.3 FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS DA BACIA DE SANTOS ................................................................................ 31 

4 AREA DE ESTUDO ..................................................................................................................................... 33 

4.1 MORFOLOGIA DA BACIA DE SANTOS ........................................................................................................ 33 

4.2 HIDRODINÂMICA E SEDIMENTAÇÃO .......................................................................................................... 34 

4.3 PRODUTIVIDADE OCEÂNICA ..................................................................................................................... 40 

5 MATERIALS E MÉTODOS........................................................................................................................ 42 

5.1 AMOSTRAGEM E DADOS COLETADOS A BORDO .......................................................................................... 42 

5.2 ANÁLISES MICROFAUNÍSTICAS ................................................................................................................. 45 

5.2.1 Índices ecológicos ........................................................................................................................... 47 

5.2.2 Análises multivariadas bióticas ....................................................................................................... 49 

5.2.2.1 SIMPER ............................................................................................................................................................. 49 

5.3 ANÁLISES SEDIMENTOLÓGICAS ................................................................................................................ 49 

5.3.1 Sortable silt ..................................................................................................................................... 50 

5.4 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA SEDIMENTAR .............................................................. 50 

5.5 ANÁLISE DE CLOROFILA A POR SENSORIAMENTO REMOTO ......................................................................... 51 

5.6 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP) ......................................................................................... 52 

5.7 CORRELAÇÕES DE SPEARMAN .................................................................................................................. 52 

5.8 CONFECÇÃO DE MAPAS, BOX-PLOT E PERFIS TOPOGRÁFICOS ...................................................................... 53 

6 RESULTADOS ............................................................................................................................................. 54 

6.1 ANÁLISES MICROFAUNÍSTICAS ................................................................................................................. 54 

6.1.1 Índices ecológicos ........................................................................................................................... 55 

6.1.2 Composição faunística ..................................................................................................................... 62 

6.1.3 Analises multivariadas bióticas ....................................................................................................... 63 

6.1.3.1 SIMPER ............................................................................................................................................................. 67 

6.1.4 Epifaunais e infaunais ..................................................................................................................... 68 

6.1.5 Aglutinantes, hialinos e porcelanáceos ............................................................................................ 70 

6.2 ANÁLISES SEDIMENTOLÓGICAS ................................................................................................................ 72 

6.3 COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA ...................................................................................................... 78 

6.4 ANALISE DE DADOS DE CLOROFILA A POR SATÉLITE .................................................................................. 87 

6.5 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP) ......................................................................................... 90 

6.6 CORRELAÇÕES DE SPEARMAN .................................................................................................................. 92 



7 DISCUSSÃO ................................................................................................................................................. 96 

7.1 TALUDE CONTINENTAL ENTRE 400 E 700 M - GRUPO I ............................................................................. 104 

7.2 TALUDE CONTINENTAL ENTRE 1000 M E 1300 M - GRUPO III ................................................................... 106 

7.3 TALUDE CONTINENTAL ENTRE 1900 M E 2400 M - GRUPO IV................................................................... 109 

7.4 TALUDE CONTINENTAL AO LARGO DE CABO FRIO (400 M A 1300 M) – GRUPO II ...................................... 111 

7.5 SÍNTESE DOS PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DA FAUNA DE FORAMINÍFEROS ................................................. 114 

8 CONCLUSÃO ............................................................................................................................................ 121 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 124 

APÊNDICE A – PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES ....................................................... 141 

APÊNDICE B – CARAPAÇAS, MICROHABITATS E PADRÃO ALIMENTAR DOS FBS .................... 145 

APÊNDICE C – RESULTADOS DA ANÁLISE SIMPER .......................................................................... 151 

APÊNDICE D – PLANILHAS DE CORRELAÇÕES DE SPEARMAN .................................................... 156 

APÊNDICE E – CURVAS DE RAREFAÇÃO............................................................................................. 159 

APÊNDICE F – PRANCHAS COM FOTOS ............................................................................................... 160 

ANEXO A - DADOS DO SEDIMENTO OBSERVADOS A BORDO. ....................................................... 168 



 

20 

1 INTRODUÇÃO 

 Os foraminíferos, pertencentes ao reino Protista, grupo Rhizaria (ADL et al., 2005, 

2012), são eucariontes unicelulares, de reprodução assexuada ou sexuada e com hábito 

alimentar heterotrófico (SEN GUPTA, 1999). A maioria dos foraminíferos são pequenos 

(menor que 1 mm), cosmopolitas nos oceanos e podem viver desde a zona costeira, até as zonas 

abissais (SEN GUPTA, 1999). 

 Existem dois grandes grupos que os dividem por seu modo de vida: foraminíferos 

planctônicos e bentônicos. O primeiro possui cerca de 40 espécies (HEMLEBEN, 2012) 

enquanto o último é significantemente mais diversificado além de constituir uma parte 

substancial de toda biomassa bentônica do oceano (GOODAY et al., 1992). Estima-se que há 

pelo menos 6 mil espécies vivas de foraminíferos bentônicos (FBs) nomeados atualmente e 

aproximadamente 38 mil espécies entre fósseis e vivas, incluindo sinonímias (JONES, 1994; 

MURRAY, 2007; JONES, 2013). 

 Os FBs vivos respondem à fatores bióticos (predação, competição, espaço, suprimento 

alimentar) e abióticos (nutrientes, oxigênio dissolvido, hidrodinâmica, substrato, profundidade, 

salinidade, temperatura, pH) (MURRAY, 2006). Por serem sensíveis às variações destes 

fatores, e devido ao seu curto ciclo de vida, os foraminíferos são como fotografias do ambiente 

marinho, e considerados bioindicadores ambientais (MURRAY, 2006). 

 Em comparação com outros organismos da macrofauna e da meiofauna, os 

foraminíferos bentônicos apresentam algumas vantagens nos estudos de monitoramento 

ambiental, como por exemplo a possibilidade de coletar amostras pequenas, o que permite 

analisar assembleias estatisticamente significativas com apenas 50 cm3 (JORISSEN et al., 

2009). Nesta alíquota de sedimento pode haver centenas ou até milhares de indivíduos e, muitas 

vezes, mais de 100 espécies em uma única amostra. Os FBs ocupam nichos ecológicos muito 

diversos e, em regiões que sofrem algum impacto ambiental, táxons com diferentes estratégias 

ecológicas responderão de maneiras distintas, ocasionando mudanças importantes na 

composição específica de faunas de FBs (JORISSEN et al., 2009).  

 Em ambientes de oceano profundo os FBs também são utilizados como ferramentas de 

monitoramento ambiental, como em regiões abissais (GOODAY et al., 2012), em cânions (DI 

BELLA et al., 2019), em locais de exsudações naturais de gás (FONTANIER et al., 2014) e em 
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regiões de exploração de petróleo (JORISSEN et al., 2009; O’MALLEY et al., 2021). Neste 

último caso, o estudo da fauna de FBs vivos permite avaliar a qualidade do ambiente antes, 

durante e/ou depois das atividades extrativistas. Apesar disso, trabalhos que abordam a ecologia 

destes organismos em mar profundo (>200 m de profundidade) (SUMIDA et al., 2020) ainda 

são escassos em comparação aos de regiões rasas, e o conhecimento dos fatores que controlam 

sua distribuição no assoalho oceânico profundo é limitado (GOODAY, 2019). Isto se deve 

muitas vezes ao custo e tempo da amostragem, que demanda navios de grande porte em alto 

mar e, às vezes, amostradores que operem remotamente (ALVE et al., 2016). 

 Em regiões oligotróficas profundas do Atlântico Norte, onde há pouca entrada de 

alimentos e, consequentemente, mais oxigênio presente nos sedimentos superficiais, as espécies 

de foraminíferos respondem principalmente ao aporte de fitodetritos (GOODAY e 

RATHBURN, 1999). Conforme visto por estes autores, a dinâmica da comunidade de FBs 

nessas regiões fica dependente de processos climáticos e oceânicos superiores como a 

produtividade primária superficial, que pode variar em intensidade ao longo do tempo. O 

entendimento da fauna de FBs vivos em regiões oligotróficas fornece evidências para um 

aumento ou diminuição da produção primária superficial (GOODAY e RATHBURN, 1999). 

 No oceano profundo do Atlântico Sul, MACKENSEN et al. (1995) e SCHMIEDL et al. 

(1997) definiram 4 grandes fatores que determinam o padrão de distribuição em larga escala 

das assembléias de FBs vivos, são eles: (1) a advecção lateral e ventilação de água de fundo 

(interligados ao oxigênio e temperatura); (2) aporte de matéria orgânica (MO) para o substrato, 

derivada em grande parte da produtividade primária superficial; (3) corrosibilidade do 

carbonato pela água de fundo (que afeta principalmente as espécies calcárias); (4) energia das 

correntes na camada bêntica e o tipo de substrato (granulometria). Detalhes sobre cada um 

destes fatores podem ser vistos na seção 3.2 (p.26) deste trabalho.  

 A Bacia de Santos (BS), localizada na margem continental sudeste Brasileira possui 

uma das maiores províncias de petróleo do mundo, conhecida como pré-sal, que recebe este 

nome por estar localizada abaixo de uma camada de sal de aproximadamente dois quilômetros 

(km) de espessura (GOUVEIA, 2010). Essa grande bacia sedimentar é um importante complexo 

de exploração de óleo e gás e considerada uma das regiões mais lucrativas na exploração de 

recursos marinhos não renováveis (GOUVEIA, 2010). Esse cenário exige muito controle 

ambiental e conhecimento da área.  
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 No estudo de MAHIQUES et al. (2004) os autores relatam uma importante diferença 

nas características hidrossedimentares entre a porção Norte e Sul da BS, sendo a Ilha de São 

Sebastião (ISS) a fronteira entre estes dois setores. Ao Norte da ISS, grande parte dos trabalhos 

(MAHIQUES et al., 2002; LORENZZETTI; GAETA, 1996; YAMASHITA et al., 2016; 

EICHLER et al., 2016; CALADO et al., 2008) exibe a complexidade deste setor na região 

costeira, plataforma continental e talude continental superior. A ressurgência de quebra de 

plataforma ao largo de Cabo Frio e a presença de vórtices causados pelo meandramento da 

Corrente do Brasil, são alguns dos processos hidrodinâmicos que tornam essa região bastante 

heterogênea. A plataforma continental e o talude continental superior da região sul da BS são 

ambientes de sedimentação mais homogênea, com substrato predominantemente lamoso 

(MAHIQUES et al., 2004) e alta produção primária, principalmente ao largo do Cabo de Santa 

Marta Grande (CAMPOS et al., 2013). Em 29º S, um pouco abaixo do Cabo de Santa Marta, é 

documentada a ressurgência da ACAS sobre a plataforma, e o alcance da Pluma do Rio da Prata 

(RdlP – Rio de la Plata) que no inverno, atinge a plataforma (MAHIQUES et al., 2004; PIOLA 

et al., 2004 e 2008) e o talude continental superior (~200 m) (MATANO et al., 2014; RAZIK 

et al. 2015) até 24º S. Mais informações sobre estes dois setores da BS podem ser vistas na 

seção 4 (p. 33) do presente trabalho.  

 Há uma ampla gama de estudos que abordam os processos oceanográficos da BS 

principalmente na plataforma e talude continental superior (e.g. ALBERONI et al., 2019; BILÓ 

et al., 2014; BRANDINI et al., 2014; MAHIQUES et al., 2004; MAHIQUES et al., 2020;). 

SCHATTNER et al., 2018; TURA et al., 2020). Contudo, há poucos estudos que apresentam a 

ecologia da comunidade bentônica de foraminíferos vivos nas regiões mais profundas da BS 

(e.g. YAMASHITA et al., 2016), principalmente no talude continental inferior e o Platô de São 

Paulo (PSP). 

 Os taludes continentais representam 10 a 15% da superfície da Terra e podem atuar 

como áreas de depósito permanente ou temporário de sedimentos (NARDIN et al., 1979). Junto 

com os cânions, os taludes continentais atuam como principais canais de transporte de material 

terrígeno para zonas mais profundas do oceano (MOORE e CURRAY, 1963). Os processos de 

fluxo de massa são muito atenuantes no talude e podem promover remobilização de sedimento 

(BOGGS et al., 2006).  

 Diante da necessidade de fazer a caracterização ambiental da Bacia de Santos dando 
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subsídios para futuros monitoramentos da bacia, e da importância do talude continental na 

dinâmica oceanográfica, este estudo tem como objetivo caracterizar a fauna de FBs no talude 

continental e PSP da BS e, através da sua ecologia, compreender como os fatores abióticos 

(tipos de substrato, correntes de fundo, quantidade e qualidade da MO) afetam a comunidade 

de FBs. Dessa forma, o trabalho auxiliará no entendimento como os processos oceanográficos 

diferenciados entre os setores norte e sul da bacia são refletidos na fauna de FBs, contribuindo 

para o planejamento e a gestão ambiental da BS. 

 Este trabalho inova ao fornecer informações sobre a comunidade bentônica de 

foraminíferos no talude continental e PSP da BS e os prováveis controles ambientais na 

distribuição destes organismos em oceano profundo. 
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2 OBJETIVOS 

 O objetivo desse trabalho é caracterizar a distribuição espacial e composição de FBs 

vivos na Bacia de Santos, no talude continental e Platô de São Paulo, dos setores Norte e Sul, 

buscando compreender como os processos oceanográficos como a hidrodinâmica (e.g. vórtices, 

ressurgências, correntes de fundo), a produtividade primária superficial, a composição da 

matéria orgânica e o tipo de substrato nessas regiões podem afetar a comunidade de FBs. Diante 

dessas informações, os objetivos específicos são: 

 Avaliar a disponibilidade e a qualidade do alimento que chega ao substrato 

oceânico do talude continental e Platô de São Paulo através do estudo da 

ecologia das espécies de foraminíferos bentônicos vivos e da composição 

bioquímica da matéria orgânica- carbono orgânico total, fitopigmentos e 

biopolímeros; 

 Examinar as condições hidrossedimentares ao norte e ao sul da ISS na BS 

através do estudo da granulometria e de média de Sortable Silt (𝑆𝑆)̅̅ ̅̅̅  e como o 

tipo de substrato e as correntes de fundo podem afetar ou não a comunidade de 

FBs destas regiões. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 Diversidade morfológica e taxonômica dos foraminíferos bentônicos 

 Para diferenciar as espécies de FB são observadas diversas características, dentre elas: 

os formatos e composição da teca, o arranjo de suas câmaras e posição da(s) abertura(s). 

Dependendo da composição das tecas, que recobrem o citoplasma, o FB pode estar mais ou 

menos protegido e isso reflete na ecologia e no potencial de fossilização. Existem basicamente 

cinco composições de carapaças que são reconhecidas, determinando a qual subordem os 

foraminíferos pertencem, que segundo LOEBLICH e TAPPAN (1964) são: orgânicas ou 

tectinosas (Subordem Allogromiina), aglutinantes (Subordem Textulariina), calcárias 

porcelanáceas (Subordem Miolina), calcárias hialinas (Subordens Rotaliina, Spirillina, 

Involutinina ou Robertinina), e calcárias microgranulares (extinta subordem Fusulinina – 

ocorrência no Paleozóico). Raramente as tecas podem ser silicosas (subordem Silicoloculinina) 

(DEBENAY, 2012).  

 As tecas de foraminíferos de paredes orgânicas são formadas por material proteico, 

pouco rígido, o que dificulta sua preservação no substrato marinho e consequentemente os 

estudos micropaleontológicos. Estudos com allogromiídeos envolve maior complexidade uma 

vez que suas carapaças orgânicas são facilmente ressecadas e/ou colapsadas (PASSOS, 2019), 

sendo assim, o material precisa ser trabalhado e armazenado em glicerol para preservação da 

sua forma (SABBATINI et al., 2007).  

 As paredes compostas por calcário porcelanáceo, como o próprio nome sugere, são de 

aparência leitosa branca, relativamente espessas, dando aspecto liso e opaco. São normalmente 

compostas de calcita com alto porcentagem de magnésio. Estes organismos costumam ser mais 

dominantes em regiões costeiras (MURRAY, 2006), e algumas espécies porcelanáceas, como 

Pyrgo elongata, costumam preferir regiões mesotróficas (MOTJAHID et al., 2010). Os 

foraminíferos calcários hialinos podem ser compostos por calcita ou aragonita, sendo este 

último menos abundante. Possuem aparência vítrea e a carapaça perfurada. A presença destes 

poros facilita a troca gasosa entre o meio e os tornam mais tolerantes à diminuição de oxigênio, 

se comparados aos foraminíferos porcelanáceos. Os foraminíferos aglutinantes formam suas 

tecas através da seleção e agregação de materiais do meio em que vivem, materiais estes que 

podem ser orgânicos ou minerais e são cimentados com calcário, óxido ferroso ou cimento 
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orgânico (MURRAY, 2006). 

 A seleção dos grãos que constituem a teca pode variar em textura, composição e 

tamanho de acordo com a espécie, servindo também como fator de identificação. Em termos de 

evolução, os aglutinantes são considerados anteriores aos porcelanáceos e hialinos. Não contém 

poros em suas paredes, são amplamente distribuídos nos oceanos, principalmente em regiões 

profundas uma vez que são menos afetados pela corrosividade da água em comparação aos 

calcários (MURRAY, 1991; 2006). A dominância de foraminíferos aglutinantes pode também 

refletir o caráter oligotrófico do meio (JORISSEN et al., 1998). É documentado um aumento 

na abundância de espécies aglutinantes e uma diminuição correspondente nas espécies 

calcárias, com o aumento da profundidade e o decréscimo do fornecimento de alimentos 

(CORNELIUS e GOODAY, 2004; PHIPPS et al., 2012). Os foraminíferos microgranulares, já 

extintos, apresentam tecas com microgrânulos agrupados aleatoriamente à superfície da teca. 

(HAYNES, 1981) 

 Conforme recente estudo de PAWLOWSKI et al. (2013) os dados genéticos agora são 

incluídos em descrições de espécies modernas, para resolver relações filogenéticas em 

diferentes grupos de foraminíferos. Com essa nova classificação genética, os foraminíferos se 

dividem em três grupos principais dentro do filo Foraminifera: Tubulotalamida (miliolídeos e 

espirilinídeos, incluindo os ammodiscídeos), Globothalamea (rotalídeos, robertinídeos, 

textularídeos e carterinídeos) que incluem os aglutinantes ou calcário com duas ou mais 

câmaras e o terceiro grupo dos Monotalamidas, de única câmara que podem ser aglutinantes ou 

orgânicos. Este último grupo, porém, é parafilético e, portanto, não é estabelecido como um 

táxon formal (GOODAY, 2019). No entanto, as análises moleculares ainda não são amplamente 

utilizadas e, com isso, a identificação das espécies ainda depende da análise morfológica, com 

a observação da posição e quantidade de aberturas, o número, a forma e a disposição das 

câmaras e, nos aglutinantes, a composição e estrutura da parede da teca (LOEBLICH e 

TAPPAN, 1988; SEN GUPTA, 1999) 

3.2 Ecologia – microhabitats e controles ambientais  

 A alimentação, locomoção, respiração, reprodução, construção das tecas e a fixação dos 

foraminíferos no substrato ou em outras superfícies, ocorrem através e/ou com o auxílio dos 

pseudópodes (expansões do citoplasma) (BOWSER e TRAVIS, 2000). Dependendo da 
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intensidade das correntes estes pseudópodes podem se romper e, assim, muitos foraminíferos 

de regiões com correntes intensas possuem espículas de esponja, espinhos ou partículas 

detríticas alongadas para sustentá-los (MURRAY, 2006). As estratégias de vida dos 

foraminíferos podem ser do tipo generalistas (K estrategistas) ou especialistas (r estrategistas). 

Os generalistas, normalmente são foraminíferos miliolideos e rotaliideos maiores 

caracterizados por reprodução sexual, desenvolvimento lento até a maturidade reprodutiva, 

pequeno número de descendentes, longo tempo de vida. Já os foraminíferos que selecionam 

estratégias oportunistas especializadas são calcários e aglutinantes menores que possuem rápido 

desenvolvimento à maturidade reprodutiva (em tamanho pequeno), reprodução assexuada em 

alguns grupos, grande número de descendentes, curto tempo de geração e de vida (JONES, 

2013). 

 A alimentação dos foraminíferos, conforme MURRAY (2006), pode ocorrer por 

diversos mecanismos (e.g. alimentação suspensívora, alimentação detritívora, depositívoro, 

parasitismo, simbiose) e por dietas distintas (e.g. herbívoros, carnívoros, detritívoros, MO 

dissolvida). Além disso, são importantes organismos na teia trófica do oceano profundo, uma 

vez que também são alimentos para um grande número de predadores, tais como moluscos, 

holotúrias e poliquetas.  

 Conforme GOODAY et al. (2008a,b) e FONTANIER et al. (2002) os FBs de oceano 

profundo se alimentam em um nível trófico baixo, principalmente de detritos orgânicos 

(carbono orgânico lábil), partículas de sedimento e bactérias. A densidade e composição da 

fauna de FBs está intimamente relacionada ao fluxo e a qualidade de MO (PUSCEDDU et al., 

2009). A compreensão da ecologia pelágica e bentônica nos sistemas aquáticos depende mais 

da qualidade do que da quantidade da matéria orgânica (MO) que está disponível para os 

produtores primários e secundários (PUSCEDDU et al., 2009). A MO sedimentar consiste em 

compostos lábeis e refratários, que são determinados em função de sua origem e/ou composição 

bioquímica (FABIANO et al., 1995). O fluxo vertical de MO lábil (autóctone), como o 

fitoplâncton e zooplâncton, corresponde a fração mais móvel e de fácil degradação, enquanto a 

MO refratária (alóctone) é mais difícil de degradar, normalmente associada à aportes de 

terrígenos (HANSELL et al., 2009).  

 A utilização de biopolímeros tem-se tornado comum nos estudos da qualidade da MO, 

determinando o estado trófico em ecossistemas costeiros (e.g. RAPOSO et al., 2018, 
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MARTINS et al., 2015) e de oceano profundo (e.g. DI BELLA et al., 2019). Lipídios (LIP), 

carboidratos (CARB) e proteínas (PRT) são considerados os principais biopolímeros 

disponíveis para a biota (FABIANO et al., 1995). A decomposição da PRT é mais rápida que a 

do CARB e, portanto, quanto mais recente a matéria orgânica depositada, maior o valor da 

razão PRT:CARB (CLEMENTE et al., 2015). Locais produtivos como regiões costeiras, 

estuários apresentam normalmente valores de PRT:CARB > 1 (DANOVARO et al., 1993), bem 

como locais com baixa taxa de mineralização por atividade bacteriana pode apresentar conteúdo 

elevado de PRT (COTANO e VILLATE, 2006).  

 Em mar profundo o carbono orgânico lábil pode ser afetado pela sua degradação ao longo 

da coluna d’água o que significa que a quantidade de matéria orgânica é inversamente 

proporcional à profundidade da coluna d’água (MOTJAHID et al., 2010). Diante disso, 

FONTANIER et al. (2002) concluem que há uma diminuição da densidade de foraminíferos 

com aumento da profundidade bem como a diminuição da penetração de oxigênio no substrato. 

Em algumas regiões oceânicas profundas, devido a períodos de escassez de alimento, os 

organismos ficam vacuolados, e devido à isso que o Rosa de Bengala fica menos intenso ao 

corar os organismos de oceano profundo, o que não ocorre na grande maioria dos organismos 

de águas rasas dos quais o citoplasma é mais denso ou seja, é bem nutrido (MURRAY, 2006). 

 Os FBs quando habitam as camadas mais superficiais do substrato (0 a 0,5 cm) são 

chamados de epifaunais e estes podem ser sésseis (fixos imóveis), aderidos ao sedimento (fixos 

móveis) ou de vida livre (MURRAY, 2006). Em camadas subjacentes do sedimento existem os 

infaunais rasos (0-2 cm), infaunais intermediários (1-4 cm) e os infaunais profundos (abaixo de 

4 cm) (CORLISS, 1991). Estes microhabitats são estabelecidos com base na disponibilidade de 

partículas metabolizáveis de alimento e oxigênio, conforme o modelo TROX (TR – trófico; OX 

– oxigênio) definido por JORISSEN et al., (1995). Baseando-se em estudos prévios 

(SHIRAYAMA, 1984; CORLISS e EMERSON, 1990) JORISSEN et al. (1995) chegaram a 

este modelo no qual demonstra que a disponibilidade de alimento pode ser o fator controlador 

para ambientes oligotróficos e o oxigênio para ambientes eutróficos. No primeiro caso a 

escassez de alimento força os foraminíferos a habitarem porções mais rasas do substrato uma 

vez que as partículas de alimento metabolizáveis são logo consumidas na superfície, restando 

pouco alimento para as camadas subjacentes. Já no segundo caso, com a diminuição do 

oxigênio, os foraminíferos tendem a habitar regiões mais profundas do sedimento onde há 

disponibilidade de oxigênio intersticial. Porém, à medida que este oxigênio é mais consumido 
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do que fornecido, a epifauna volta a preponderar nos ambientes eutróficos. Em ambientes 

transicionais entre mesotrófico e eutrófico, onde há considerável disponibilidade de oxigênio e 

nutrientes, desde a superfície até camadas mais profundas do sedimento, os foraminíferos 

infaunais profundos conseguem se estabelecer.  

 Os organismos epifaunais e infaunais rasos respondem melhor às mudanças no aporte 

de alimento em comparação com os organismos infaunais intermediários e profundos (HEINZ 

et al., 2002; NOMAKI et al., 2005). BURONE et al. (2011) estimam que regiões com 

quantidade média de nutrientes (mesotróficas) apresentam mais espécies infaunais enquanto 

locais com baixa quantidade de nutrientes (oligotróficas) a porcentagem de epifaunais aumenta 

(SEN GUPTA, 2000). Estes dados corroboram com o modelo trófico conceitual (TrOx) 

proposto por FONTANIER et al. (2002) e JORISSEN et al. (1995), que relaciona os 

microhabitats de foraminíferos através das condições tróficas e concentrações de oxigênio do 

ambiente bentônico. 

 No trabalho de MELLO et al. (2014) são apresentados dados de distribuição de espécies 

de foraminíferos na plataforma externa, talude superior e médio (margem continental uruguaia), 

que também corroboram o modelo TROX. Segundo esses autores, a distribuição faunística das 

espécies Epistominella exigua, Bulimina spp. e Reophax spp. exibiram densidades elevadas, 

alto índice de produtividade primária- Benthic Foraminifera High Productivity (BFHP)1 e de 

Average Living Depth (ALDx)2, bem como as maiores porcentagens de infaunais em locais com 

valores máximos de produtividade primária, de fluxo de carbono e de areia, o que permite a 

penetração do oxigênio no substrato. Nesse estudo, a assembleia de E. exigua representar um 

proxy de fitodetritos fresco, um marcador de presença de matéria orgânica lábil (FONTANIER 

et al., 2003; SUN et al., 2006; MURRAY, 2006) e a distribuição vertical da E. exigua pode ser 

usada como um proxy de disponibilidade de oxigênio (JORISSEN et al, 1995). 

 A hidrodinâmica intervém na composição e na distribuição faunística de FBs, uma vez 

                                                 

1 BFHP: índice de produtividade proposto por MARTINS et al., (2007) que compreende espécies indicadoras de 

alta produtividade como a Bolivina ordinaria, Brizalina pacifica, Bulimina marginata/aculeata, Buliminella 

tenuata, Nonionella spp., Fursenkoina/Stainforthia spp., Uvigerina peregrina e Valvulineria bradyana. 

2 ALDx: A profundidade média do microhabitat proposto por JORISSEN et al., (1995) descreve a distribuição 

vertical de taxons.  
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que diferentes massas de água possuem diferentes propriedades físico-químicas assim como as 

correntes de água possuem velocidades distintas (EICHLER et al., 2008). Como exemplo, no 

verão, a entrada da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) na plataforma, ao largo de Santa 

Marta, enriquecida em nutrientes dissolvidos como nitrato, silicato e fosfato, aumenta a 

produção primária, o que acarreta em um aumento da concentração de carbono orgânico total. 

Associado à entrada dessa massa de água em superfície, há aumento na abundância da espécie 

Uvigerina peregrina (EICHLER et al., 2008;YAMASHITA et al., 2016). No talude da Bacia 

de Campos, por exemplo, as espécies de foraminíferos Globocassidulina subglobosa e E. 

exigua apresentaram correlação forte em locais com corrente de fundo mais intensa e maiores 

porcentagens de areia (YAMASHITA, 2015). Em resumo, não há comprovação de que a 

composição da massa d’água interfira diretamente na distribuição dos FBs (GOODAY et al., 

2019; JORISSEN et al., 2007), no entanto, a sua interação com a produção primária superficial 

sim.  

 Os fitodetritos levam tempo para atingir a comunidade bentônica e esse período depende 

de diversos fatores, tais como tempo envolvido para a formação dos agregados orgânicos, o 

tempo do transporte físico para o fundo e a distância das assembleias fitoplanctônicas até o leito 

oceânico (FONTANIER et al, 2002). Espécies de foraminíferos oportunistas como a E. exigua 

e a Hormosinelloides guttifer mostraram uma resposta ao suprimento de fitodetritos cerca de 4 

a 6 semanas após os valores máximos de clorofila na água superficial na profundidade de 550 

m do talude da Baía de Biscaia, uma região meso-oligotrófica (FONTANIER et al, 2002). 

Contudo, segundo os autores, o tempo de resposta em locais onde não há eventos de bioturbação 

no sedimento e para os FBs infaunais intermediários e profundos pode ser de até 3 meses, pois 

trata-se de um processo lento para que o alimento atinja as camadas subjacentes do sedimento. 

 A granulometria do sedimento marinho também controla a distribuição da fauna de FBs 

(MURRAY, 2006). Da mesma forma que os FBs podem perturbar o sedimento, causando 

mistura e ressuspensão, permitindo que o oxigênio penetre em maiores profundidades (GESLIN 

et al., 2004). No trabalho de MELLO et al. (2014) os autores mostram que nos locais mais rasos 

da margem continental Uruguaia (175 e 500 m), em que há altas taxas de areia, foram 

encontrados índices de riqueza e diversidade de FBs superiores aos de locais com substrato 

lamoso. O oxigênio, nessas regiões de sedimento mais arenoso, apresentou-se mais bem 

difundido possibilitando a constituição de um habitat heterogêneo. Com base nas observações 

da densidade e diversidade faunística do estudo de DIZ et al. (2004), os substratos muito 
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grossos favoreceram a colonização para FBs vivos, enquanto outros estudos revelam que em 

sedimentos de grãos finos pode reter mais matéria orgânica do que na areia (MURRAY, 2006).  

3.3 Foraminíferos bentônicos da Bacia de Santos 

 No trabalho de YAMASHITA et al. (2016) foram apresentados os índices ecológicos 

da comunidade de FBs  vivos e mortos da costa até o talude superior de dois transectos da região 

Central e Norte da Bacia: um próximo da ISS e outro na Ilha Grande. Nas regiões de condições 

mesotróficas destes dois transectos há uma grande quantidade de foraminíferos infaunais, 

devido à maior disponibilidade de nutrientes (BURONE et al., 2011). Especificamente na 

região do talude, (entre as isóbatas 400 m a 1000 m), as espécies dominantes encontradas foram: 

Hoeglundina elegans, Cibicides wuellerstorfi, Rhabdammina spp. e Nodulina dentaliniformis 

(YAMASHITA et al., 2016). A espécie H. elegans é indicativa de deposição de fitodetritos 

episódicos (FONTANIER et al., 2002; LARKIN e GOODAY, 2009), o que pode estar 

associado a disponibilidade episódica de alimento devido a ressurgência de Cabo Frio. A 

espécie C. wuellerstorfi foi comumente encontrada em regiões de quebra da plataforma, 

próxima de São Sebastião. Essa espécie está associada a presença de correntes ativas perto do 

fundo (YAMASHITA et al., 2016). A Rhabdammina spp., por ser uma espécie arborescente, 

possui capacidade limitada de recolonização (HESS e KUHNT, 1996; KOHO et al., 2008) e 

está associada a locais com baixo índice de eventos de fluxo gravitacional  (KOHO et al., 2007, 

2008) e foi encontrada em maior abundância nas estações mais profundas (~1000 m). A espécie 

N. dentaliniformis, também encontrada nas regiões mais profundas do talude continental ao 

largo de São Sebastião (1000 m), indica um local com regime sedimentar mais estável e a 

ocorrência de maior quantidade de matéria orgânica refratária (YAMASHITA et al., 2016).  

 Ao Sul da ISS, os trabalhos sobre FBs vivos limitam-se à área da plataforma e uma 

pequena parcela do talude superior (EICHLER et al., 2008; BURONE et al., 2011). No estudo 

de EICHLER et al., (2008) o transecto Itajaí-Açu (entre 26º S e 28º S), que compreende as 

isóbatas de 50 m a 200 m, revela que os foraminíferos variam sazonalmente devido à expansão 

e retração da pluma do RdlP e a ressurgência da ACAS na região costeira. A dominância de 

Uvigerina peregrina, durante o verão, sugere a ressurgência da ACAS, enriquecidas em nitrato, 

nas regiões costeiras deste setor. No trabalho de BURONE et al., 2011, as espécies dominantes 

identificadas foram Uvigerina spp., Bulimina marginata, Adercotryma wrighti, Islandiella 

norcrossi, Rhizammina spp., Globocassidulina subglobosa e Brizalina sp. A espécie infaunal 
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Uvigerina spp., (detritívora), considerada um indicador de alta produtividade, foi dominante 

em dois pontos amostrais, localizados já no limite sul da BS (27º 06.25’ S, 47º 48.21’ W e 26º 

59.26’ S e 48º 4.56’ W), próximo da costa em profundidades de 60 m a 93 m. Já nos dois pontos 

do talude superior (25º 56.37’ S, 46º 08.02’ W e 26º 01.22’ S, 46º 02.66’ W) nas profundidades 

de 179 m a 308 m, a espécie mais dominante foi a Rhizammina spp. (suspensívora). Nesses 

últimos dois pontos foram também encontradas as menores taxas de densidade de FBs e de 

valores de produtividade primária. 
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4 AREA DE ESTUDO 

 A BS possui uma área total de 350.000 km², está localizada na região sudeste do Brasil, 

abrangendo os litorais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Figura 

1). Limitada ao norte pelo Cabo Frio (23º S; 42ºW), ao sul pelo Cabo de Santa Marta, (28º S; 

49º W) (LOREZZETTI e GAETA, 1996), a oeste pelos cinturões das serras costeiras (Maciço 

da Carioca, Serras do Mar e da Mantiqueira) (MACEDO, 1989; CHANG et al., 2008) e a leste 

pelo sopé do PSP. Esta última feição é documentada entre 23º S e 28º S entre as profundidades 

de 2000 a 3500 m de profundidade, com largura máxima de aproximadamente 600 km. 

(BUTLER, 1970). 

4.1 Morfologia da Bacia de Santos 

 A quebra da plataforma na BS está localizada entre as isóbatas de 120 e 180 m de 

profundidade (MAHIQUES et al., 2007). O talude compreende a zona da quebra da plataforma 

até o sopé continental e, no caso da BS, até o PSP. Apresenta relevo heterogêneo com presença 

de vales, cânions e cobertura sedimentar de granulometria fina em sua maior parte (SUMIDA 

et al., 2020). No embaiamento de São Paulo, ZEMBRUSCKI (1979) relata que a região do 

talude possui um perfil convexo, largura relativamente homogênea variando entre 120 a 150 

km, sendo mais curto (60 km) perto de Cabo Frio. Este mesmo autor divide o talude em superior 

e inferior sendo o primeiro mais estreito e íngreme que o inferior. Na porção Norte da BS a 

declividade do talude superior é maior em torno de 4º chegando a 7º onde há presença de 

escarpas acentuadas devido a escorregamentos de material (BOYER, 1969). Possui 

aproximadamente 9 km de largura e a base do talude superior encontra-se entre 400 a 500 m. 

Na porção sul os parâmetros são opostos. A declividade é menor, variando de 2º a 3º, é mais 

largo (20 a 30 km) e mais profundo, chegando a cotas batimétricas de 700 a 800 m. O talude 

inferior para ambas as regiões é mais largo, irregular e possui declividade gradativa. A diferença 

está no limite do talude inferior: próximo a Cabo frio ocorre em 1600 m e vai aprofundando 

para regiões mais ao sul, chegando a 2400 e 2900 m ao largo do Cabo de Santa Marta Grande. 

(ZEMBRUSCKI, 1979) 

 Em estudo recente (MAHIQUES et al., 2017), dados multifeixe e sísmicos revelaram 

um campo de 984 pockmarks e paleopockmarks que se estende ao longo do talude superior do 

sudeste do Brasil, aproximadamente 220 km de distância da costa, entre 300 e 700 m de 
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profundidade. Segundo HOVLAND e JUDD (1988), pockmarks são depressões circulares que 

aumentam a heterogeneidade do fundo do mar e são caracterizadas por emissões descontínuas 

de fluidos. Estas feições no talude da BS estão agrupadas em um alinhamento em direção a 

~50° N, diretamente relacionada à ocorrência de falha.  

4.2 Hidrodinâmica e sedimentação 

 As correntes que atuam na BS (Figura 1) são: a Corrente do Brasil (CB), a Corrente de 

Contorno Intermediária (CCI), ambas associadas ao Giro Subtropical do Atlântico, e a Corrente 

de Contorno Profunda (CCP) (STRAMMA e ENGLAND, 1999). Nos primeiros três 

quilômetros de coluna d’água encontram-se a Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico 

Sul (ACAS), Água intermediária Antártica (AIA), Água Circumpolar Superior (ACS) e Água 

profunda do Atlântico Norte (APAN) (Figura 1) (STRAMMA e ENGLAND, 1999).  

 

Figura 1 - (a) Mapa da América do Sul com a delimitação da área de estudo em linha tracejada 

vermelha.(b) Mapa da região da Bacia de Santos (linha tracejada preta) com os tributários continentais 

separados por cores. Em marrom os afluentes do Rio Paraíba do Sul que exportam material para a região 

Norte da BS. Em laranja estão os pequenos tributários que desaguam diretamente na Bacia de Santos. 

No Sul, os maiores contribuintes para entrada de terrígenos na BS são a Lagoa dos Patos (rosa) e a Bacia 

hidrográfica do Rio da Prata (azul claro) com o principal afluente o Rio Paraná (azul escuro). A 

localização da Bifurcação de Santos foi baseada em BILÓ et al. (2014) e as demais correntes 

oceanográficas do trabalho em BRAGA (2019). 
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Figura 2 - (a) Esquema das massas de água transportadas por cada corrente seguindo o conceito de 

STOMMEL (1965). (b) Representação esquemática do sistema atual da Bacia de Santos, adaptado de 

SOUTELINO et al. (2013) (c) Estratificação das massas de água presentes na Bacia de Santos, separadas 

por cores e com as principais profundidades. CB para Corrente do Brasil, CCI para Corrente de Contorno 

Intermediária, CCP para Corrente de Contorno Profunda, SNB para Subcorrente Norte do Brasil, CSEs 

para Corrente Sul Equatorial, AT para Água Tropical, ACAS para Água Central do Altântico Sul, AIA 

para Água Intermediária Antártica, ACS para Água Circumpolar Superior e APAN para Água Profunda 

do Atlântico Norte. Fonte: adaptado de BRAGA (2019). 

 A CB transporta a AT em camadas superiores (0 a 200 m de profundidade) e a ACAS 

entre 200 e 550 m de profundidade na BS (Tabela 1e Figura 2), sendo que apenas esta última 

massa de água atinge o talude continental superior (STRAMMA e ENGLAND, 1999). 

CAMPOS et al. (1995) forneceram estimativas de transporte para a CB dentro da BS e 

observaram que essa corrente aumenta sua extensão vertical em direção ao sul, ultrapassando 

670 m. Além de ter uma maior extensão vertical, também possui uma maior capacidade de 

transporte nas proximidades do cabo de Santa Marta Grande (28º S). Nessa latitude, a média é 

de 16 Sv (Sv= l06 m3/s.) enquanto ao Norte, em 23º S, próximo a Cabo Frio, SIGNORINI (1978) 

constatou uma CB meandrante e com transporte até 9,4 Sv da superfície até 600 m de 

profundidade. A magnitude de velocidade também é bem variável entre as regiões ao longo da 

BS, com velocidades entre 0,25 a 0,5 m/s nos primeiros 500 m de coluna d’água (BILÓ et al., 

2014) diminuindo com o aumento da profundidade em direção ao leito oceânico, chegando a 0 

na interface BC e CCI (SCHATTNER et al., 2018). Devido a mudança da orientação da borda 

da plataforma, em 23° S (limite norte da BS), de N-S para O-L, a CB flui para o sul para fora 

da plataforma, alcançando regiões mais profundas (BRANDINI et al., 2018). Pela conservação 

da vorticidade potencial, a corrente tende a retornar à zona de plataforma rasa o que ocasiona 
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meandros e vórtices na região (SILVEIRA et al.,2004). 

 A Água Central do Atlântico Sul, como o próprio nome diz, tem sua origem no Atlântico 

Sul, na zona de confluência das Correntes do Brasil e das Malvinas (STRAMMA e ENGLAND, 

1999). Essa massa de água é transportada pela Corrente do Atlântico Sul em direção à África, 

e uma parte adentra na célula de recirculação das Agulhas, no Oceano Índico e outra parte flui 

direto pela Corrente de Benguela, chegando à plataforma brasileira pela Corrente Sul Equatorial 

(CSEs) (Figura 2). Devido a sua circulação a ACAS recebe importante contribuição da ICW 

(sigla em inglês para Indian Central Water) (STRAMMA e ENGLAND, 1999). A ACAS é 

documentada como uma massa d’água rica em nutrientes como nitrato, fosfato e silicato 

(BRANDINI et al., 2014).  

 A CCI transporta a AIA e a ACS em profundidades entre 550 m e 2100 m no Sudeste 

brasileiro (Tabela 1 e Figura 2). Essa corrente vinda de leste, ao se deparar com o PSP, sofre 

uma bifurcação entre as latitudes 25º S e 28º S e longitudes de 46º W e 41º W, chamada de 

Bifurcação de Santos (BRAGA, 2019). Nessa bifurcação uma parte da CCI flui rumo sudoeste, 

na mesma direção que a CB e outro ramo da CCI, flui para nordeste na direção oposta da CB. 

Neste ramo para nordeste, a CCI possui velocidade média de ~0,22 m/s (BOEBEL et al., 1999; 

STRAMMA e ENGLAND, 1999; BILÓ et al., 2014). STRAMMA e ENGLAND (1999) 

mostram que o ramo norte da CCI transporta 6 Sv da AIA e 2-3 Sv da ACS e o núcleo da CCI 

está em 900 m (SILVEIRA et al., 2004) e em 1000 m a velocidade é de 0,25 m/s. Ao contrário 

da CB as velocidades máximas da CCI foram medidas próximas ao fundo oceânico. BOEBEL 

et al. (1999) relatam que o ramo sul da CCI é incorporado pela CB intermediária acrescentando 

cerca de 9 Sv ao volume do transporte da CB, e nessa região, chegando até 1200 m de 

profundidade que seria o limite com a CCP que transporta a APAN. ZEMBA (1991) foi quem 

primeiramente considerou a CB extendida. Segundo o autor, no Sul da BS (>27º S) a CCI é 

considerada uma extensão da CB e essa única e grande corrente que transportaria a AT, ACAS, 

AIA e ACS. Neste caso a definição de corrente seria cinemática, por levar em consideração 

apenas o fluxo em uma mesma direção. Ainda não há uma conclusão definitiva a cerca deste 

assunto.  

 A AIA ocupa na BS as profundidades entre 550 e 1500 m (BRAGA, 2019). Essa massa 

d’água formada no Atlântico Sul, tem origem na Frente Subantártica (45° S), possui um núcleo 

reconhecido por um máximo de oxigênio e baixas salinidades. As menores salinidades são 
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encontradas em 45º S na profundidade de 300 m perto da Frente subantártica, fluindo para norte 

no giro subtropical (STRAMMA; ENGLAND, 1999) 

 A ACS é formada da mistura entre a Água Circumpolar (ACP) e a APAN que aflora na 

região da Divergência Antártica e ocupa a faixa de 1000 a 1300 m de lâmina d’água (BELO e 

SILVEIRA, 2013). Na margem continental brasileira, a ACS ocupa a porção entre 1500 e 2100 

m (BRAGA, 2019). Assim como a AIA, a ACS é considerada uma água menos salina, mas com 

um núcleo caracterizado por baixo oxigênio dissolvido (BRAGA, 2019). 

 Por último, entre as isóbatas de 1500 a 3500 m, a CCP transporta a APAN (37 e 35) 

rumo ao sul, estimada em aproximadamente < 0,5 m/s conforme a sedimentação pelágica 

associada sob seu domínio em 21º S (BAPTISTA NETO et al., 2004). A 3000 m a CCP possui 

velocidades de aproximadamente 0,05 m/s (BRAGA, 2019). A presença do PSP, ao largo da 

margem continental sudeste, resulta no deslocamento da CCP para porções mais profundas da 

bacia oceânica (GODOI, 2005). A APAN, com 800 km de largura, é uma massa altamente 

salina e rica em oxigênio, mas pobre em nutrientes (REID, 1989). No estudo de BRAGA et al., 

(2019), a APAN estaria ocupando a faixa de 2100 a 3900 m na margem continental brasileira. 

 FARIAS et al. (2021) identificaram o vórtice ciclônico (ou ciclone) de Cabo Frio (VCF) 

e o vórtice anticiclônico (ou Anticiclone) de São Paulo (VSP), a partir de dados obtidos em 

campanha oceanográfica no inverno de 2019 na BS, campanha essa onde foram coletados os 

sedimentos analisados no presente trabalho (Figura 3). Estes vórtices são ocasionados pelo 

meandramento da CB e que podem se destacar desta corrente para porções interiores do Giro 

Subtropical ou podem ser reabsorvidas pela CB (GODOI, 2005). O VSP é um fenômeno 

oceanográfico ainda em estudo mas sabe-se que possui movimento anticiclônico, com uma 

extensão vertical de ~1000 m, atingindo as regiões das massa d’água AT, ACAS, AIA. O 

diâmetro é de aproximadamente 200 km e a velocidade de rotação de 0,3 m/s (FARIAS et al., 

2021). Conforme CAMPOS (1995), o movimento anticiclônico possui núcleo convergente 

quente e sem aumento da produtividade, com exceção da borda do núcleo que pode ser 

produtiva devido a instabilidades em submesoescala (∼1–10 km) que emergem águas mais 

profundas. Em OSGOOD et al. (1987) e CAMPOS et al. (2000) os autores explicam que o 

vórtice ciclônico de CF (ou o próprio meandro da CB, quando não há separação do vórtice do 

eixo da corrente) tem núcleo de água fria e se propaga para sudoeste com a CB. 

Tabela 1 - Faixas de densidade neutra (γn) de ocorrência das massas de água da Bacia de Santos, segundo 
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VALLA et al. (2018). Dados de salinidade e temperatura da retirados de CASTRO et al. (2006). Valores 

de oxigênio, fosfato, nitrato e silicato foram retirados de SILVEIRA et al. (2015) correspondentes à 

região da Bacia de Campos. 

Massas de 

Água 

Isopic.  

(kg/m3) 
Salin. 

Temp. 

(ºC) 

Oxigênio 

(ml/l) 

Fosfato 

(µmol/l) 

Nitrato 

(µmol/l) 

Silicato 

(µmol/l) 

AT < 25,8 > 36,0 > 20 4,2 0,02 1,10 2,04 

ACAS 25,8-27,1 34,6-36,4 > 6 < 20 5,1 0,51 6,14 5,12 

AIA 27,1-27,6 34,2-34,6 > 3 < 6 5,3 1,94 27,13 20,48 

ACS 27,6-27,9 34,5 > 2,6 < 3,6 4,2 2,25 29,69 51,2 

APAN 27,9-28,1 34,6 - 35,0 > 3 < 4 6,2 1,74 24,16 22,52 

 A Tabela 1 (FARIAS et al., 2021) mostra as isopicnais do estudo de VALLA et al. 

(2018) utilizadas para a BS. A salinidade e temperatura potencial são dados contidos em 

CASTRO et al. (2006). O valor de salinidade1 da ACS foi retirado de VALLA et al. (2018) 

correspondente para a Bacia Argentina. 

 O leito oceânico da BS, descrito por ROCHA et al. (1975), KOWSMANN e COSTA 

(1979), é coberto por silte muito fino e areias siliciclásticas, com quantidades variáveis de argila 

e carbonato de cálcio. FIGUEIREDO e MADUREIRA (2004) descreveram os sedimentos na 

plataforma continental na região mais ao Sul da BS como litoclásticos ( 30% de CaCO3). 

Conforme MAHIQUES et al. (2004), os sedimentos no setor Sul da BS, na plataforma e no 

talude continental superior, são classificados como litoclásticos ou biolitoclásticos (> 50%  

70% de CaCO3) e a presença de finos aumenta com a profundidade. No Norte da BS, a 

plataforma apresenta sedimentos bioclásticos (> 70%) em sua maioria. Em ambas as regiões, a 

porção do talude entre 200 e 500 m, possui uma composição sedimentológica distribuída em 

manchas que variam de sedimentos bioclásticos e litoclásticos (FIGUEIREDO e 

MADUREIRA, 2004).  

 A taxa de sedimentação ao longo da BS varia tanto em latitude quanto em batimetria, 

com um intervalo entre 2 a 68 cm/ka (NAGAI et al., 2014). As maiores taxas de sedimentação 

foram encontradas em regiões costeiras de baixa energia, zonas de ressurgência de Cabo de 

Santa Marta e Cabo Frio e em cinturões de lama na plataforma interna (MAHIQUES et al., 

2002; MAHIQUES et al., 2011). Os locais com as menores taxas foram detectados ao longo da 

plataforma externa e na quebra da plataforma por influência da CB que atua como “polidora do 

fundo” do mar. Em MAHIQUES et al. (2011) autores indicam uma taxa de sedimentação de 

~40 cm/ka até 100 m de profundidade de água, diminuindo sentido offshore. Na interface entre 
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a CB e a CCI em cerca de 500 m de profundidade, a taxa de sedimentação é de ~20 cm/ka e em 

1200 m é de cerca de 0,5 cm/ka (SCHATTNER et al., 2018). No trabalho de MAHIQUES et 

al. (2004), os autores detectaram uma taxa de sedimentação para plataforma e talude continental 

superior diferente no Norte e no Sul da BS. Ao norte da ISS a taxa de sedimentação média de 

14 testemunhos foi de 15,3 cm/ka com desvio padrão de 19,9 e ao sul da ISS a média de 7 

testemunhos foi de 5,8 cm/ka com desvio padrão de 3,6. o que revela que a sedimentação ao 

Norte da ISS é um cenário muito mais complexo que ao Sul.  

 Ao Sul da ISS, NAGAI et al., (2014b) mostraram que os processos deposicionais são 

relacionados à penetração da pluma do RdlP na plataforma, com entrada de terrígenos 

transportados da pela Corrente Costeira do Brasil (CCB) e formando cinturões de lama nas 

plataformas internas e média. Já na quebra da plataforma, em ambos os setores (norte e sul) há 

presença de maiores porcentagens de areia nos sedimentos, em decorrência da ação polidora da 

CB (NAGAI, 2014b). 

 Os sedimentos da porção norte da BS são heterogêneos, com a presença de grãos mais 

grossos, como cascalho, na plataforma externa, que estariam relacionados a sedimentos 

relíquias de um nível do mar mais baixo (MAHIQUES et al., 2004). Ainda existem lacunas no 

entendimento da origem dos sedimentos nessa porção setentrional da BS. RAZIK et al. (2015) 

mostram através da análise geoquímica de sedimento do talude (1805 m) ao largo de Cabo Frio, 

que a composição sedimentar é muito semelhante aos da Pluma do RdlP com altos valores de 

razão Fe/K, um proxy que indica aumento do transporte fluvial, mudanças na mineralogia dos 

sedimentos terrígenos (ZARRIES e MACKENSEN, 2010) e intemperismo químico avançado 

devido à maior solubilidade do K sobre o Fe em solos tropicais (RAZIK et al., 2015). Contudo 

as magnetitas apresentaram tamanhos maiores, indicando na verdade uma fonte de sedimento 

mais próxima, como a Serra do Mar, através da descarga do Rio Paraíba do Sul (34), fora da 

BS. Ao desaguar no oceano o transporte de sedimentos do Rio Paraíba do Sul alcança a porção 

norte da BS pelo transporte da CB para Sul (SILVEIRA et al., 2000; DOTTORI e CASTRO, 

2009).  

 As razões entre alguns argilominerais como caulinita e ilita (K/l) são utilizados como 

proxy para compreender a proveniência dos sedimentos e até mesmo os controles 

oceanográficos responsáveis que atuam na sedimentação (NAGAI et al., 2014a). A caulinita é 

dominante nos sedimentos em baixas latitudes, onde as fontes continentais são afetadas por 
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intenso intemperismo químico (PETSCHICK et al., 1996), enquanto a ilita é formada pela 

degradação de minerais primários da bacia hidrográfica do Sul do Brasil (RdlP e Lagoa dos 

Patos, 34). Nesse estudo foi possível constatar maiores razões de K/l ao norte diminuindo para 

sul, além de maiores concentrações de calcita e caulinita em regiões mais profundas, destacando 

diminuição progressiva da entrada terrígena em direção à plataforma externa e talude superior 

com uma influência CB mais forte. 

 Devido a presença da Serra do Mar ao longo da costa sudeste do Brasil, a maioria dos 

sistemas de drenagem fluem para o interior, alimentando as bacias do Rio Paraná e do RdlP. Os 

rios demarcados em laranja na 34 mostram os pequenos tributários que correm diretamente para 

o mar nessa região, drenando principalmente granitos pré-cambrianos, gnaisses e migmatitos 

(NAGAI et al., 2014). Assim sendo, no setor sul, o input de terrígenos é escasso, devido à falta 

de escoamento fluvial significativo (Figura 1). A Pluma do RdlP exerce grande influência na 

hidrodinâmica e na distribuição dos sedimentos nessa região. A foz deste grande rio, localizada 

entre o Uruguai e a Argentina, forma um importante estuário, despejando 23 mil m3/s de água 

de origem continental no Atlântico Sul (PIOLA et al., 2004). Os principais contribuintes da 

pluma do RdlP são o Rio Paraná com uma pequena contribuição da Lagoa dos Patos (63 km3 

/ano) (RAZIK et al., 2015; CAMPOS et al., 2013). Apesar de sua foz estar longe da BS, a 

Pluma do Prata se estende por uma grande parte da margem continental sudeste brasileira. No 

verão a pluma retrai (~ 32º S) e fica mais próxima à foz (PIOLA et al., 2000), atingindo regiões 

mais offshore, devido aos ventos de nordeste; no inverno, com a diminuição dos ventos do 

nordeste, ou sua reversão em resposta a passagem de frentes frias, a pluma se expande mais à 

norte pela plataforma (28º S) trazida pela Corrente Costeira do Brasil (CCB) (PIOLA et al., 

2008). Alguns trabalhos mostram evidências desta pluma atingindo 24º S (PIOLA et al., 2008; 

CAMPOS et al., 1999), e até mesmo esporadicamente em 22º S (STEVENSON et al., 1998). 

No trabalho de MAHIQUES et al. (2008), o alcance da Pluma do RdlP é analisado através de 

metodologias já estabelecidas com o uso das assinaturas de isótopos de neodímio e chumbo. O 

Nd é usado para o reconhecimento das rochas geradoras dos sedimentos dos rios e dos 

sedimentos transportados pelo vento. O Pb também possui a mesma finalidade, para 

reconhecimento de fontes de sedimento, sejam litogênicas ou antropogênicas. MAHIQUES et 

al. (2008) relatam que a maior influência da vazão do RdlP vai até 28º S, sendo 28º S a 24º S 

uma zona de transição. 

4.3 Produtividade oceânica 
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 Na BS, eventos de ressurgência são geralmente observados ao redor de cabos 

(CAMPOS et al., 1995; RODRIGUES e LORENZETTI, 2001), entre eles os de Cabos Frio 

(CF, 23° S) e Santa Marta Grande (CSM, 29° S).  

 A porção norte possui diversas particularidades, próximo a Cabo Frio, devido às 

ressurgências locais, a região da plataforma interna é mesotrófica (BURONE et al., 2011) e o 

talude superior considerado oligotrófico devido a interferência da CB (MAHIQUES et al., 

2004). A ressurgência de CF ocorre devido uma combinação de fatores, tais como: 

meandramento da CB, orientação da costa, ventos de nordeste e consequente transporte de 

Ekman (MOSER e GIANESELLA-GALVÃO, 1997). O deslocamento das massas de água 

superficiais resultante destas condições, bombeia a ACAS rica em nutrientes, presente no talude 

continental, para regiões da plataforma continental. Durante o verão esse fenômeno é mais 

intenso em decorrência da intensificação dos ventos de NE. No entanto, a ressurgência de CF 

também é detectada no inverno, em menor intensidade, induzida pelos meandros da CB 

(MOSER e GIANESELLA-GALVÃO, 1997). Devido a circulação no sentido horário, o 

meandro “empurraria” a água ressurgida em sua parte dianteira (ACAS) para regiões mais rasas 

da plataforma. Segundo CAMPOS et al. (2000) este evento somaria ao da ressurgência de Cabo 

Frio induzida pelo vento. A ressurgência de CF provoca uma diminuição da temperatura de 23º 

C a 15º C e um aumento da concentração de nitrato de 4 a 10 µm/l na região. (GUIMARAENS 

e COUTINHO, 2000; RODRIGUES e LORENZZETTI, 2001). No estudo de LORENZZETTI 

e GAETA (1996) a região da plataforma, que estava sob influência ACAS ao largo de Cabo 

Frio, apresentou um máximo de clorofila a e, de fato, corrobora com a elevada presença de 

diatomáceas, importantes produtores primários (BRANDINI et al., 2014). A concentração e 

distribuição espacial da matéria orgânica no setor Norte são mais heterogêneas, em comparação 

com a plataforma do setor sul da BS (MAHIQUES et al., 2004). 

 A matéria orgânica na plataforma continental no sul da BS é predominantemente 

pelágica e a produtividade primária está relacionada, segundo GAETA (1999), aos valores de 

nitrato e biomassa fitoplanctônica superficial e subsuperficial elevados. Conforme estudo de 

CAMPOS et al., (2013) a ressurgência da ACAS no CSM ocorre mais ao sul do cabo, 

aproximadamente em 29º S, onde a plataforma é ligeiramente mais estreita (~ 100 km) e a costa 

muda de orientação para N-S. Quando os ventos de NE são mais intensos (i.e. na primavera e 

verão), a pluma do RdlP está mais retraída ao Sul (< 32º S). Neste cenário, é possível observar 

a ressurgência de CSM onde há uma diminuição da temperatura e aumento da salinidade (T < 
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18º C, S > 35,5), com intensificação da produtividade biológica na zona eufótica, aumento da 

biomassa zooplânctonica, e consequente deposição de matéria orgânica no substrato (GAETA 

et al., 1994). Vale ressaltar que o alcance dessa pluma de ressurgência fica restrito à costa e 

plataforma continental. 

5 MATERIAlS E MÉTODOS 

5.1 Amostragem e dados coletados a bordo 

 A coleta das amostras deste trabalho foi realizada no âmbito do Projeto Santos - 

Caracterização Ambiental da Bacia de Santos (PCR-BS) - coordenado pelo 

PETROBRAS/CENPES, a bordo do navio RV Ocean Stalwart, entre os meses de junho e agosto 

de 2019, em duas campanhas do cruzeiro SANSED. O material de estudo é composto por 23 

amostras de sedimentos sendo 12 coletadas nas estações amostrais dispostas ao longo do 

transectos A e B, na campanha SANSED 1, e 11 ao longo do transecto G e H na campanha 

SANSED 4 (Figura 3). As amostras/estações foram previamente numeradas de forma 

sequencial começando pela isóbata mais rasa (6) até a mais profunda já no PSP (11), de acordo 

com Tabela 2. 

Tabela 2 - Estações numeradas de acordo com as isóbatas do talude continental e Platô de São Paulo 

(PSP) da Bacia de Santos. 

  Talude continental  
Platô de São Paulo  

(PSP) 

Amostra (número) 6 7 8 9 10 11 

Isóbata (m) 400 700 1000 1300 1900 2400 
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Figura 3 - Localização da área de estudo. As estações de coleta estão representadas pelos círculos verdes. 

 Para a coleta foi utilizado um amostrador do tipo box corer (Figura 4a) e apenas as 

estações amostrais A06 e H06 precisaram ser coletadas com um Van Veen (Figura 4b) em razão 

da ocorrência de sedimentos arenosos, o que impossibilitou a penetração do equipamento box 

corer. Na Figura 4c estão representados os gabaritos com dimensões de 10 x 10 x 5 cm 

(comprimento x largura x altura), para subamostragem dos foraminíferos e de demais 

parâmetros solicitados pelo PCR-BS como orgânicos, metais, macrofauna, entre outros. As 

amostras do topo das seções (0–2 cm de profundidade) foram selecionadas para as análises de 

FBs vivos deste trabalho (Figura 4d). Todas as frações foram armazenadas imediatamente em 

recipientes plásticos, devidamente identificados, com solução de formol 10% tamponado com 

bórax e 2 gramas de Rosa de Bengala, para evidenciar a presença de protoplasma em indivíduos 

vivos no momento da coleta (WALTON, 1952). A Tabela 3 mostra informações sobre a data 

da coleta, profundidade de cada ponto amostral e as coordenadas geográficas. 
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Figura 4 - Equipamento e procedimentos de coleta: (a) Amostrador do tipo box-corer (50 x 50 x 50 cm); 

(b) Amostrador do tipo Van Veen (c) gabaritos para subamostragem dos parâmetros solicitados na 

campanha. O quadrado roxo escrito “Foram” representa o testemunhador selecionado para estudo dos 

foraminíferos; (d) desenho esquemático da subamostragem.  

 A metodologia do trabalho consistiu em análises microfaunísticas com a identificação 

das espécies de FBs vivos e cálculo dos índices ecológicos; análises sedimentológicas 

(granulometria, sortable silt e conteúdo de carbonato de cálcio) e análises químicas produzidas 

pela equipe do Prof. Dr. Renato Carreira no âmbito do projeto PCR-BS como por exemplo o 

carbono orgânico total, clorofila a e feopigmentos, e carbono biopolimérico (carboidrato, 

lipídio e proteína). 

 A bordo do navio foram medidas, com auxílio de um CTD (sigla derivada do inglês 

conductivity, temperature and depth), algumas propriedades da água mais próximas do fundo 

tais como temperatura e salinidade. Estas informações foram extraídas do relatório de bordo da 

1ª campanha (VALVERDE; ALPINO; ATALIBA, 2019) e da 4ª campanha (MARQUES; 

ALPINO; MAGALHÃES, 2019), em que foram coletadas as amostras dos transectos A, B, G 
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e H, utilizados no presente trabalho. Através destes dados gerados pelo CTD, a equipe do Prof. 

Dr. Ilson Silveira, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP) 

classificou as massas d’água mais próxima ao fundo para cada estação amostral e estas 

classificações podem ser vistas na Tabela 3.  

Tabela 3 - Coordenadas e profundidades das estações de coleta na Bacia de Santos. 

Estação Data coleta Prof. (m) Latitude Longitude 
Massas 

d'água 

A06 13/jun 402 -46,95 -27,21 ACAS 

A07 14/jun 707 -46,76 -27,26 AIA 

A08 14/jun 1045 -46,63 -27,3 ACS 

A09 15/jun 1308 -46,52 -27,32 ACS 

A10 15/jun 1902 -46,22 -27,4 APAN 

A11 16/jun 2410 -45,66 -27,54 APAN 

B06 19/jun 405 -46,43 -26,59 ACAS 

B07 18/jun 695 -46,07 -26,75 AIA 

B08 18/jun 996 -45,98 -26,8 AIA 

B09 18/jun 1298 -45,92 -26,83 ACS 

B10 17/jun 1900 -45,76 -26,92 APAN 

B11 16/jun 2406 -45,36 -27,12 APAN 

G06 28/jul 404 -42,68 -23,82 ACAS 

G07 28/jul 701 -42,59 -23,98 AIA 

G08 29/jul 1007 -42,54 -24,09 AIA 

G09 02/ago 1304 -42,5 -24,23 ACS 

G10 30/jul 1906 -42,32 -24,56 APAN 

H06 27/jul 398 -41,79 -23,77 ACAS 

H07 27/jul 686 -41,75 -23,85 AIA 

H08 26/jul 1000 -41,73 -23,91 AIA 

H09 25/jul 1298 -41,67 -23,98 ACS 

H10 25/jul 1912 -41,53 -24,22 APAN 

H11 24/jul 2408 -41,35 -24,52 APAN 

 Outras informações sobre o sedimento feitas durante o embarque tais como: 

identificação visual da cor do sedimento com a Tabela Munsell Rock color, análises visuais 

preliminares da textura do sedimento e se havia organismos na superfície e/ou bioturbação, 

assim como a presença de camada anóxica, camada vaza e camada ferruginosa, podem ser vistas 

no ANEXO A (p. 168) deste trabalho. 

5.2 Análises microfaunísticas 

 No Laboratório de Bioindicadores Ambientais do Instituto Oceanográfico da USP 
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(LABI-IOUSP) alíquotas de 100 cm3 do estrato de 0-2 cm foram peneiradas a úmido em malhas 

de 63 μm, 125 μm e 250 μm. Não foram utilizadas malhas inferiores a esse valor, pois a 

comunidade de FBs é melhor representada nas frações > 63 μm (SCHRÖEDER et al., 1987; 

SCHMIEDL et al., 1997). Após o peneiramento a úmido, o material foi seco em estufa à 

temperatura máxima de 40 °C por um período de 24 horas. Depois de secas, as amostras foram 

triadas sob um estereomicroscópio com aumento de 100X), selecionando os indivíduos corados. 

Os espécimes triados foram colocados em lâminas micropaleontológicas, quantificados e 

identificados. Em estudos com FBs a triagem de no mínimo 300 indivíduos em uma alíquota 

de 50 cm3 são necessários para assegurar significância estatística (SCHÖNFELD et al., 2012). 

Quando não foi possível obter 300 indivíduos, todos os espécimes da amostra foram recolhidos 

(SCHÖNFELD et al., 2012). No presente estudo, optou-se por realizar o quarteamento das 

amostras com grande volume de sedimento. Nestes casos, a densidade foi extrapolada 

multiplicando o número de indivíduos pela fração quarteada.  

 Curvas de rarefação foram feitas com o auxílio do programa RStudio e PAST, com a 

matriz de densidade total de foraminíferos sem correções de quarteamento, a fim de analisar se 

o esforço amostral foi suficiente para representar a riqueza de espécies no conjunto de amostras 

(APÊNDICE E, p. 159). Em algumas estações não foi possível observar o início da curva, como 

em A10, A11, B11, B06 e B07 (Figura E.1). 

 Os gêneros e as espécies foram identificados baseando-se em literatura específica, como 

o catálogo ELLIS e MESSINA (1940 et. seq.), JONES (1994), DEBENAY (2012), 

HOLBOURN et al. (2013), BOERSMA (1984), BRÖNNIMANN (1979), LOEBLICH e 

TAPPAN (1988) e no conjunto de dados online (WoRMS-Editorial-Board, 2018). 

 Depois da identificação das espécies, os foraminíferos foram classificados de acordo 

com seu tipo de carapaça (aglutinante, hialino e porcelanáceo), microhabitat (infaunal ou 

epifaunal) e o padrão alimentar (depositívoro, detritívoro, suspensívoro e herbívoro), sendo este 

último uma classificação em que algumas espécies possuem mais de um (e.g. detritívoro-

depositívoro, detritívoro-suspensívoro, detritívoro-suspensívoro-depositívoro e herbívoro-

detritívoro-depositívoro) (APÊNDICE B, p.145). Essas classificações foram obtidas através de 

levantamentos já feitos para as espécies catalogadas na Bacia de Campos (i.e. VICENTE, 2012 

e YAMASHITA, 2015) que utilizaram bibliografia específica. 
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 No presente trabalho foram utilizadas 3 planilhas de identificação de espécies:  

i) Planilha 1 - todas as espécies (760 espécies) identificadas no trabalho, utilizada para 

cálculo dos índices ecológicos (seção 5.2.1, p. 47), para as curvas de rarefação 

(APÊNDICE E, p. 159) e para as análises multivariadas (seção 5.2.2, p. 49) 

(agrupamento modo Q e de ordenação - non metric Multidimensional Scaling- 

nMDS);  

ii) Planilha 2 – filtro de espécies “abundantes e frequentes” (98 espécies, ver 

APÊNDICE A, p. 141), ou seja, espécies com pelo menos 2% de abundância relativa 

em 3 ou mais estações amostrais, utilizada para as análises ecológicas, análise 

SIMPER (seção 5.2.2.1, p. 49), para as classificações de carapaças de foraminíferos, 

microhabitats, padrões alimentares (APÊNDICE B, p. 145) e correlações de 

Spearman (seção 5.7, p.52); 

iii) Planilha 3 - filtro de espécies “muito abundantes” (27 espécies), ou seja, que 

obtiveram pelo menos 5% de abundância relativa em 1 ou mais estação amostral. 

Essa matriz de espécies foi realizada apenas para a confecção do gráfico de 

distribuição de espécies por profundidade (Figura 11), uma vez que visualmente não 

era possível representar o gradiente utilizando a Planilha 2 com 98 espécies.  

5.2.1 Índices ecológicos 

 Foram calculados, em cada estação amostral, os seguintes índices ecológicos com o 

auxílio do software Past 4.05 (HAMMER et al., 2001): 

a) Densidade total de foraminíferos: corresponde ao número de indivíduos (N) em um 

volume que no presente estudo corresponde a 100 cm3 de sedimento; 

b) Abundância relativa: o número de indivíduos de uma espécie (ni) sobre o número 

total de indivíduos da amostra (ni/N); 

c) Riqueza (S): o número de diferentes espécies em uma amostra; 

d) Diversidade de Shannon- Wiener (H’) (SHANNON, 1948) é dada pela fórmula: 
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𝐻′ =  − ∑ 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1
𝑥 ln 𝑝𝑖 

(1) 

sendo pi= ni/N,  ni o número total de indivíduos de uma determinada espécie e N o 

número total de indivíduos na amostra. Este índice mede a distribuição das espécies 

dentro de uma amostra, assumindo que os indivíduos são amostrados aleatoriamente 

a partir de uma população indefinidamente grande, supondo que todas as espécies 

estão representadas na amostra, sendo que o índice é mais sensível às espécies raras 

(MAGURRAN, 1988). A diversidade, diferentemente da riqueza, é composta pela 

variedade de espécies (S) e o número de indivíduos dentro de cada espécie 

(equitabilidade). Quanto menor o valor expresso pelo índice, menor a diversidade 

na amostra.  

e) Equitabilidade de Pielou (J’) (PIELOU, 1975), o qual se refere ao padrão de 

distribuição dos indivíduos entre as espécies, variando entre 0 e 1, sendo 1 o máximo 

de uniformidade, dada pela fórmula: 

 
𝐽′ =  

𝐻′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜

log 𝑆
 

(2) 

  

f) Dominância de Simpson (D) (SIMPSON, 1949)  

 

𝐷 =  ∑(𝑝𝑖)2

𝑆

𝑖=1

 

(3) 

 Sendo pi = ni/N, ni o número total de indivíduos de uma determinada espécie e N o 

número total de indivíduos na amostra. Este índice reflete a probabilidade de dois indivíduos 

escolhidos ao acaso na comunidade pertencerem à mesma espécie. Varia de 0 a 1 e quanto mais 

alto for, maior a probabilidade de os indivíduos serem da mesma espécie, ou seja, maior a 

dominância e menor a diversidade. 
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5.2.2 Análises multivariadas bióticas 

 As análises multivariadas de agrupamento (Clustering) e de ordenação (non metric 

Multidimensional Scaling- nMDS) foram realizadas com o auxílio do software Past 4.05 

(HAMMER et al., 2001) e do Rstudio.  

 Para o cluster, foi utilizada a similaridade de Bray-Curtis com o método de agrupamento 

de Ward (modo Q). A análise nMDS também foi realizada com índice de Bray-Curtis para 

comparar os agrupamentos obtidos pelo cluster (PARKER e ARNOLD, 1999). Para estas 

análises foi utilizada a matriz com todas as espécies identificadas no presente trabalho (760 

espécies) com os respectivos valores de densidade total de indivíduos, sem nenhuma 

transformação, por apresentar menor stress e melhor coeficiente aglomerativo. 

5.2.2.1 SIMPER  

 A determinação de quais espécies de FBs que contribuíram mais para as 

dissimilaridades entre os grupos foi realizada através da análise SIMPER (similarity percentage 

breakdown) com o índice de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE, 1993). Para essa análise 

foram utilizadas as espécies mais abundantes (espécies com pelo menos 2% de abundância 

relativa em três ou mais amostras). 

5.3 Análises sedimentológicas 

 Alíquotas de sedimento superficial do estrato de 0-2 cm das 23 estações amostrais foram 

separadas para análise de tamanho de grão e conteúdo de carbonato de cálcio (CaCO3), 

seguindo a metodologia descrita em SUGUIO (1973). Primeiramente as amostras foram 

lavadas em papel filtro para retirada do sal marinho e formol e, em seguida secas em estufa à 

40º C por 48h. Depois de secas, foram pesadas 3 g de sedimento para cada estação amostral e 

iniciou-se o processo de queima da MO removendo-a com peróxido de hidrogênio (H2O2, 10% 

em água destilada). Após algumas repetições deste procedimento, até a constatação de não 

haver mais MO reagindo com o ácido, as amostras foram novamente lavadas e secas e assim 

pesadas em balança analítica para determinação da porcentagem de MO. Por último foi 

realizada a descarbonatação com ácido clorídrico (HCl, 10% em água destilada) e depois da 

queima a amostra foi lavada, seca e novamente pesada para determinação do conteúdo de 

CaCO3. As análises sedimentológicas foram realizadas no Laboratório de Sedimentológica do 
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Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP). 

 O sedimento foi descrito conforme o conteúdo de CaCO3 segundo a classificação de 

LARSONNEUR et al., (1982): litoclástico para teores inferiores a 30%, litobioclástico para 

teores maiores que 30% e menores que 50%, biolitoclástico para teores maiores que 50% e 

menores que 70% e em bioclástico, para teores superiores a 70%. 

 A análise do tamanho de grão foi realizada através do analisador de partículas a laser, 

Malvern Mastersizer 2000. Após a obtenção dos dados por difração a laser foi utilizado o 

programa GRADISTAT versão 9.1 (BLOTT; PYE, 2001) para o cálculo da distribuição do 

tamanho do grão e da classificação nominal de acordo com o método proposto por FOLK e 

WARD (1957). Conforme MURRAY (2006) o estado energético na camada bêntica e 

composição granulométrica do substrato influenciam na distribuição da fauna de FBs em 

oceano profundo, por isso a importância destas análises.  

5.3.1 Sortable silt 

 Quando não se sabe a velocidade da corrente de uma determinada região, ou para inferir 

sobre velocidade de paleocorrentes, um proxy muito utilizado dentro do campo da 

sedimentologia é o sortable silt (𝑆𝑆̅̅ ̅), proposto por McCAVE et al. (1995). Os autores 

observaram que há uma relação positiva do tamanho do grão de silte e o aumento da velocidade 

de corrente. O intervalo de tamanho de grão utilizado para o cálculo de 𝑆𝑆̅̅ ̅ é de 10 a 63 µm. 

Grãos menores que 10 µm tendem a ser mais coesos e a agregação destes não permite inferir 

com precisão sobre a velocidade das correntes, uma vez que a flutuabilidade e deposição podem 

ser alteradas (McCAVE et al., 2017). A aplicação do 𝑆𝑆̅̅ ̅ é utilizada para compreender a 

velocidade de fluxo escalar, mas não à direção do fluxo. 

 Para as 23 amostras deste estudo, o 𝑆𝑆̅̅ ̅ foi obtido através da média ponderada da 

porcentagem dos grãos com tamanho entre 9,3 e 62,5 µm, intervalo fornecido pelo Malvern que 

mais se aproxima do intervalo estabelecido pela literatura (McCAVE e HALL, 2006; McCAVE 

et al., 1995).  

5.4 Análise da composição da matéria orgânica sedimentar 

 As análises geoquímicas como COT, CARB, PRT, LIP e dos fitopigmentos (clorofila a 
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e feopigmentos) foram realizadas nos sedimentos coletados nas mesmas estações em que foram 

coletados os foraminíferos, nos estratos de 0-2 cm de profundidade da amostra. Esta etapa foi 

realizada na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) no Laboratório de 

Estudos Marinhos e Ambientais (LABMAM), sob coordenação do Prof. Dr. Renato Carreira. 

 As análises de clorofila a e feopigmentos no sedimento são utilizadas para compreender 

o nível de degradação da matéria orgânica. A clorofila a é mais lábil e é degradada e/ou 

consumida em regiões mais rasas enquanto os feopigmentos por serem produtos da degradação 

da clorofila a, atinge mais facilmente o fundo oceânico. A soma dessas concentrações pode 

expressar o valor total de fitopigmentos encontrados no substrato marinho (PUSCEDDU et al., 

2010). Para dados de concentração de clorofila a no sedimento as amostras foram 

descongeladas e assim separadas em alíquotas de 2 g de sedimento. Posteriormente foi 

acrescentado 10 ml de acetona 100% a 4° C por um período de 24 horas. Por último, as 

medições foram feitas por um espectrofotômetro.  

 O carbono orgânico total (COT) nas amostras de sedimento (2 cm superficiais) foram 

analisados por um Analisador Elementar. Para tanto foram utilizadas alíquotas de 10 mg de 

sedimento já processado. A análise de COT fornece informações sobre a quantidade da matéria 

orgânica que chega no substrato marinho (MEYERS et al., 1997).  

Os biopolímeros analisados (Carboidratos, Lipídios e Proteínas) foram extraídos de 

amostras do sedimento. Os Carboidratos (CARB) foram expressos como equivalentes de 

glucose, as proteínas (PRT) como equivalentes de albumina e lipídios (LIP) em equivalentes de 

tripalmitina (DUBOIS et al., 1956; MARSH e WEINSTEN, 1966; GERCHACOV e 

HATCHER, 1972; HARTREE, 1972). A PRT, o CARB e o LIP foram convertidos em 

equivalentes de Carbono (C) usando fatores de conversão: 0,49, 0,40 e 0,75 μg de C/μg, 

respectivamente e a soma dos biopolímeros se referem ao Carbono biopolimérico (CBP) 

(FABIANO et al., 1995). 

5.5 Análise de clorofila a por sensoriamento remoto  

 Dado o fato que os FBs em bacias oligotróficas muitas vezes dependem da 

produtividade primária superficial para disponibilidade de alimento (GOODAY e 

RATHBURN, 1999), imagens de clorofila a da superfície do oceano foram analisadas em 

ambos os setores da BS, a fim de verificar uma possível relação da produção primária 
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superficial com a comunidade de FBs. Para tanto, foram utilizadas imagens de clorofila a (mg/ 

m3) por sensoriamento remoto, medidos pelo satélite MODIS-Aqua, disponíveis no portal 

Giovanni da NASA (https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/). A resolução temporal do satélite 

MODIS-Aqua é de 1 mês e a resolução espacial de 4 km. Para tanto, foram feitas 

circunferências de 16 km de raio ao redor de cada ponto amostral. Deste modo, foram 

adquiridos os dados da concentração média de clorofila a na superfície do oceano nessas 

circunferências ao longo de 3 meses que antecederam a coleta. Este período de 3 meses foi 

estipulado com base no trabalho de FONTANIER et al., 2003 (ver seção 3.2, p.26).  

5.6 Análise de componentes principais (ACP) 

 Para melhor compreensão dos dados obtidos, uma análise dos componentes principais 

(ACP ou PCA, em inglês) foi realizada com os dados abióticos e os índices ecológicos. Esta 

técnica matemática é normalmente aplicada para simplificar um conjunto de dados 

multidimensional, onde há uma transformação ortogonal linear que transforma os dados em um 

sistema de coordenadas, no qual a maior variância de qualquer projeção dos dados encontre-se 

na primeira coordenada (denominado o componente principal ou Componente 1), a segunda 

maior variância na segunda coordenada (Componente 2), e assim por diante (PARKER e 

ARNOLD, 1999) 

 A ACP foi realizada com o programa PAST (HAMMER et al 2001) a partir da matriz 

de dados das 23 amostras, com 8 variáveis: porcentagens lama, sortable silt (µm, 𝑆𝑆̅̅ ̅), riqueza 

(S), densidade (nº ind./100 cm3), feopigmentos (µg/g), carbono orgânico total (%, COT), 

carboidrato (mg/g, CARB) e carbono biopolimérico (mg/g, CBP). Estas variáveis foram 

selecionadas utilizando como critérios: relevância de cada parâmetro para explicação dos 

padrões ambientais observados e exclusão de todas as covariáveis identificadas pela análise. 

Todos os dados foram normalizados pelo método de subtrair cada valor pela média e dividir 

pelo desvio padrão 

5.7 Correlações de Spearman 

 O coeficiente de Spearman mede o grau em que duas variáveis se relacionam, 

descrevendo a força e a direção dessa relação. Esse teste avalia a relação monotônica entre duas 

variáveis (variáveis que tendem a mudar juntas, porém não necessariamente em um valor 

constante). Os valores de correlação (r) variam ente -1 (correlação negativa) e 1 (correlação 

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/
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positiva), quanto mais próximo dos valores extremos, maior será a correlação entre as variáveis, 

sendo assim, valores próximos a zero sugerem a não correlação entre as variáveis (GOTELLI; 

ELLISON, 2011). Valores de r (- ou +) entre 0 a 0,19 são consideradas correlações muito fracas; 

de 0,20 a 0,39 são fracas; de 0,40 a 0,69 são moderadas; de 0,70 a 0,89 são fortes e de 0,9 a 1 

são correlações muito fortes (GOTTELI; ELLISON, 2011). 

 Com o auxílio do programa PAST, as variáveis ambientais como profundidade, latitude, 

fitopigmentos (clorofila a e feopigmento), COT, CARB, PRT, LIP, PRT:CARB, areia, silte, 

argila, CaCO3, 𝑆𝑆̅̅ ̅ e Clorofila a por sensoriamento remoto, foram correlacionadas com os dados 

biológicos e podem ser vistos na seção 6.6 (p. 92) deste trabalho. Estas matrizes de correlação 

(Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12, Tabela 13 e APÊNDICE D, p.156) contém apenas os 

parâmetros e espécies que obtiveram alguma correlação moderada ou forte, no caso, com r ≥ 

0,4 (- ou +) e significativa (p < 0,05). 

5.8 Confecção de mapas, box-plot e perfis topográficos  

 Todos os mapas confeccionados nesse trabalho foram feitos importando os dados 

abióticos e bióticos para os programas Global Mapper ™ e QGis ™ (versão 3.10.14) com o 

sistema de referência de coordenadas (SRC) WGS 84, baseando-se em dados do SRTM15.  

 Para os índices ecológicos e as variáveis ambientais foram feitos gráficos do tipo box-

plot entre as regiões norte e sul da BS, entre as profundidades das amostras, entre os transectos 

e entre os grupos formados pelo nMDS. Estas representações gráficas permitem analisar a 

distribuição dos dados (mínimos, máximos, medianas e quartis), verificar se são simétricos ou 

não, qual a dispersão dos dados e se existem outliers. Em um box-plot a linha horizontal indica 

a mediana da amostra, e a caixa engloba 50% dos dados, do 25º ao 75º percentil. As barras 

englobam 90% dos dados do 10º ao 90º percentil. As estações além de 5º e 95º percentis 

representam os outliers (GOTELLI; ELLISON, 2011)  

 Conjuntamente com os gráficos de box-plot estão os valores dos testes estatísticos 

clássicos feitos para comparação entre os dados dos diferentes grupos. Em análises com apenas 

dois grupos, como é o caso quando se analisa as regiões Norte e Sul da BS, foram realizados os 

testes t (paramétrico) quando os dados apresentaram distribuição normal, enquanto o teste de 

Mann Whitney (não paramétrico) nos casos de distribuição não normal. Em análises com três 

ou mais grupos, como é o caso ao se analisar diferenças entre as isóbatas, entre os transectos e 
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entre os 4 Grupos do nMDS, foram realizados os testes ANOVA (paramétrico), para dados 

normais e os testes de Kruskal-Wallis (não paramétrico) para dados não normais. Para saber a 

normalidade dos dados foi utilizado o teste de Shapiro Wilk. Tanto os gráficos quanto as 

análises estatísticas comparativas foram feitas com o auxílio do software Past 4.05. A hipótese 

nula (H0) nesse estudo é de que não há diferenças entre os grupos (p >  0,05) enquanto a hipótese 

alternativa (H1) é de que há diferenças entre os grupos (p < 0,05). 

 Os valores obtidos de distância da costa e profundidade dos transectos foram obtidos 

através do programa QGis, pelo complemento Profile Tool. Os dados foram plotados no 

programa Excel e assim foram gerados os perfis de elevação topográfica. Estes perfis podem 

ser vistos na  na seção 7.5 (p. 114). 

6 RESULTADOS  

6.1 Análises microfaunísticas 

 Ao todo foram triados 26.623 foraminíferos vivos (>63 µm), somando as frações 

quarteadas, e identificadas 760 espécies no estrato de 0-2 cm no sedimento, em um volume de 

100 cm3. O maior número de indivíduos (68%) possui tamanho entre 63 a 125 µm, seguido da 

fração entre 125 a 250 µm (22%) e 10% dos indivíduos são iguais ou maiores que 250 µm 

(Figura 5). 
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Figura 5 - Densidade (nº indiv./ 100 cm3) de FBs em 0-2 cm nas frações sedimentares de 63, 125 e 250 

µm no sul (a) e no norte (b) da BS. 

 As análises de foraminíferos dos tópicos a seguir referem-se à soma das três frações (63, 

125 e 250 µm).  

6.1.1 Índices ecológicos  

 Os índices ecológicos como densidade (nº ind./100cm3), riqueza (S), diversidade de 

Shannon-Wiener (H’), dominância de Simpson (D) e equitabilidade de Pielou (J’) foram 

analisados em cada estação amostral (Tabela 4). Os resultados aqui descritos enfatizam as 

diferenças entre os índices encontrados no Norte e Sul da BS.  

Tabela 4 - Valores de densidade (nº ind./100cm3), riqueza (S), dominância de Simpson (D), diversidade 

de Shannon Wiener (H’) e equitabilidade de Pielou (J’) dos FBs, na fração > 63 µm, de 0-2 cm, nas 
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estações oceanográficas do presente estudo. 

 

 No Norte da BS os valores de densidade (Figura 6), riqueza (S) (Figura 7) e diversidade 

(H’) (Figura 8) foram significantemente (p<0,05) maiores que no Sul. A dominância foi maior 

no Sul (Figura 9) e a equitabilidade não apresentou diferenças por regiões da BS (Figura 10). 

 Os transectos G e H, apresentaram as maiores densidades de indivíduos de FBs vivos 

em 100 cm3 no estrato de 0-2 cm com  6715 e 13400 espécimes, respectivamente, enquanto os 

transectos A e B no sul apresentaram as menores densidades, sendo o A com 3069 indivíduos 

e o B com 3294 indivíduos (Figura 6a e b). A estação amostral com menor densidade foi a B11 

com 169 indivíduos e a com maior densidade foi no norte, na estação H06, com 4732 

indivíduos, correspondendo a 17,9 % do total triado. De forma geral, há uma tendência de 

diminuição da densidade com o aumento da profundidade. Este fato é mais perceptível nos 

transectos A e H. Nos transectos B e G, observam-se maiores densidades de indivíduos nas 

estações localizadas em 700 m de profundidade.  

Estações Regiões Prof. (m) Densidade S H' D J'

A06 Sul 402 1148 129 3,79 0,05 0,78

A07 Sul 707 317 89 3,82 0,04 0,85

A08 Sul 1045 618 122 3,90 0,04 0,81

A09 Sul 1308 632 121 3,82 0,07 0,80

A10 Sul 1902 171 38 2,88 0,10 0,79

A11 Sul 2410 197 52 3,37 0,05 0,85

B06 Sul 405 303 93 4,08 0,03 0,90

B07 Sul 695 972 145 4,21 0,03 0,85

B08 Sul 996 558 139 4,37 0,02 0,89

B09 Sul 1298 786 150 4,24 0,03 0,85

B10 Sul 1900 515 106 4,03 0,03 0,86

B11 Sul 2406 154 67 3,73 0,05 0,89

G06 Norte 404 1497 175 4,63 0,01 0,90

G07 Norte 701 2204 153 3,73 0,05 0,74

G08 Norte 1007 923 152 4,19 0,03 0,83

G09 Norte 1304 958 146 4,34 0,03 0,87

G10 Norte 1906 1215 140 3,96 0,04 0,80

H06 Norte 398 4732 185 4,11 0,03 0,79

H07 Norte 686 3481 194 4,48 0,02 0,85

H08 Norte 1000 2494 208 4,47 0,03 0,84

H09 Norte 1298 1705 170 4,33 0,03 0,84

H10 Norte 1912 403 113 4,17 0,03 0,88

H11 Norte 2408 610 138 4,51 0,02 0,91
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Figura 6 - (a) Mapa mostrando a densidade de indivíduos (em 100 cm3) nas estações amostrais da BS; 

(b) Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da densidade de indivíduos 

no talude continental no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t (paramétrico) comprovando 

que há diferença entre as regiões (p < 0,05). 

 No Norte na BS foram identificadas 609 espécies e no Sul 498. Os maiores valores de 

riqueza foram registrados nas estações H07 (194 espécies) e H08 (208 espécies) (Figura 7). No 

transecto A, foram observadas as menores riquezas de todos os transectos, com 38 espécies no 

talude continental inferior (A10) e 52 espécies no PSP (A11).  

 As curvas de rarefação (APÊNDICE E, p. 159) mostram os números de espécies 
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identificadas (riqueza) em cada estação em função do número de indivíduos vivos encontrados 

(densidade) (Figura E.1). De modo geral, tanto as estações no Norte da BS quanto no Sul, 

mostram início de formação de platô, sugerindo que os valores de densidades de foraminíferos 

nas estações são suficientes para estimar corretamente a riqueza de espécies. As curvas de A10, 

A11, B06 e A07 devem ser interpretadas com cautela uma vez que não foi observado a formação 

do início do platô. 

 

Figura 7 - (a) Mapa mostrando a riqueza de espécies nas estações amostrais da BS; (b) Box-plot com os 

intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da riqueza de espécies no talude continental no 

sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t (paramétrico) comprovando que há diferença entre as 

regiões (p < 0,05). 



 

59 

 Os valores de diversidade de Shannon (H’) são maiores no Norte do que na porção Sul 

da BS (Figura 8a e 8b). O transecto A apresentou os menores valores, principalmente nas 

estações mais profundas, A10 - 2,88 e A11 – 3,37, enquanto o transecto G e H apresentaram os 

maiores valores (G06 -4,6 e H11 – 4,5). 

 

 

Figura 8 - (a) Mapa mostrando a diversidade de Shannon Wiener nas estações amostrais da BS; (b) Box-

plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da diversidade de Shannon Wiener 

no talude continental no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t (paramétrico) comprovando 

que há diferença entre as regiões (p < 0,05). 
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 A dominância de espécies é maior no Sul, principalmente no transecto A nas estações 

A09 (0,07) e A10 (0,10) (Figura 9a e 9b). No Norte todas as estações apresentaram baixos 

valores de dominância (≤ 0,04) apenas as estações G07 e G10 apresentaram valores mais altos 

de 0,07 e 0,06, respectivamente (Figura 9a).  

 

 

Figura 9 - (a) Mapa mostrando a dominância de Simpson nas estações amostrais da BS; (b) Box-plot 

com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da dominância de Simpson no talude 

continental no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t (paramétrico) comprovando que há 
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diferença entre as regiões (p < 0,05). 

 As estações A06 e G07 apresentaram os menores valores de equitabilidade de Pielou 

(J’) com 0,80 e 0,73, respectivamente. Já os maiores valores foram encontrados na profundidade 

de 2400 m em ambas as regiões, nas estações B11 (0,89) e H11 (0,91) (Figura 10a). Não há 

diferenças significativas nos valores de equitabilidade de Pielou (J’) entre a região Norte e Sul 

da BS (Figura 10b). 

 

Figura 10 - (a) Mapa mostrando a equitabilidade de Pielou nas estações amostrais da BS; (b) Box-plot 

com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da equitabilidade de Pielou no talude 

continental no sul e no norte da BS. Neste caso foi feito o teste t (paramétrico) comprovando que há 

diferença entre as regiões (p < 0,05). 
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6.1.2 Composição faunística  

 Com a matriz de densidade total de foraminíferos foram analisadas as espécies mais 

abundantes no Sul e no Norte da BS. Em ordem decrescente, as espécies que obtiveram no 

mínimo 2% de abundância relativa em pelo menos 3 amostras no setor sul da BS foram: 

Globocassidulina subglobosa (5 %), Trifarina bradyi (4 %), Reophax tortilis (4 %), Reophax 

spiculotestus (3 %), Reophax subfusiformis (3 %), Bolivina albatrossi (2 %), Epistominella 

exigua (2 %), Alabaminella weddellensis (2 %), Ioanella tumidula (2 %), Uvigerina auberiana 

(2 %) e Reophax scorpiurus (2 %). Destas espécies apenas a G. subglobosa e a E. exigua 

ocorreram em quase todas as estações do setor Sul.  

 No Norte da BS as espécies mais abundantes foram similares às encontradas no Sul, são 

elas: T. bradyi (5 %), E. exigua (4 %), G. subglobosa (4 %), R. subfusiformis (3 %), A. 

weddellensis (3 %), Gavelinopsis translucens (2 %), Siphonina bradyana (2 %), Bolivina 

ordinaria (2 %), Bolivinella pacifica (2 %), R. tortilis (2 %) e U. auberiana (2 %). 

 É possível observar que as espécies muito abundantes (com filtro de 5% de abundância 

relativa em pelo menos uma amostra) estão distribuídas conforme o gradiente de profundidade 

(Figura 11). Nas estações mais rasas do talude, entre 400 m e 700 m as espécies hialinas como 

a G. subglobosa, U. auberiana e T. bradyi são as mais abundantes. A espécie S. bradyana foi 

identificada apenas nas estações em 400 m de profundidade. Nas profundidades intermediárias 

do talude continental (1000 e 1300 m) as espécies aglutinantes R. subfusiformis, R. tortilis e as 

espécies hialinas como B. albatrossi e E. exigua estão presentes em quase todas as estações 

destas isóbatas. No talude continental inferior (1900 m) e no PSP (2400 m) estão em maior 

densidade as espécies I. tumidula, A. weddellensis, Reophax helenae, Eratidus foliaceus, 

Seabrookia curta, Reophax spp. Cabe ressaltar que a espécie Reophax agglutinatus ocorre 

quase que exclusivamente na isóbata de 1900 m. 
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Figura 11 - Gráfico de distribuição de espécies (filtro de frequência ≥ 5%) em função do gradiente 

batimétrico. 

6.1.3 Analises multivariadas bióticas 

 Com as análises de agrupamento (modo Q) (Figura 12) e de ordenação (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.) foi possível observar a formação de 4 grupos com base no índice 

de dissimilaridade de Bray-Curtis aplicado para a matriz de espécies identificadas nas 23 

estações amostrais, são eles: 

 Grupo I (vermelho): A06, A07, B06, B07 e G06; 

 Grupo II (verde): H06, H07, H08, H09 e G07; 

 Grupo III (amarelo): A08, A09, B08, B09, G08, G09 e H11; 

 Grupo IV (azul): A10, A11, B10, B11, G10 e H10. 
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Figura 12 - Dendrograma baseado no índice de dissimilaridade de Bray-Curtis e método Ward de 

agrupamento. 

 

Figura 13 – Escalonamento multidimensional não métrico realizado com a matiz de densidade total de 

espécies entre as estações amostrais da BS; índice de similaridade de Bray-Curtis; stress: 0,16 
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Figura 14 - Distribuição dos grupos formados pelas análises de agrupamento (modo Q) e escalonamento 

multidimensional não métrico (nMDS) na BS. 

 O Grupo I reuniu as estações mais rasas, entre 400 m e 700 m de profundidade; o grupo 

II separou quase todas as estações do transecto H dos demais; o grupo III compõem amostras 

de profundidades intermediárias (1000 e 1300 m de profundidade) com exceção da amostra 

H11 localizada na profundidade de 2400 m (Figura 14). As estações do talude continental 

inferior (1900 m de profundidade) e do PSP (2400 m de profundidade) compõem o grupo IV. 

 Entre os Grupos também foram observadas diferenças significativas (p <0,05) entre os 

índices ecológicos como a densidade e a riqueza. O Grupo II possui a maior densidade de 

indivíduos (Figura 15a) e riqueza de espécies (Figura 15b) em comparação aos demais grupos. 

A diversidade de Shannon Wiener, a dominância de Simpson e equitabilidade de Pielou não 

apresentaram diferenças significativas entre os Grupos. 
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Figura 15 - (a) Box-plots com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da densidade de 

espécies (nº ind./100 cm3) e da (b) riqueza (nº de espécies) comparando os valores entre os grupos 

formados pelo cluster (Grupos I a IV). Os testes de significância encontram-se dentro dos box-plots. 

 A partir da matriz de densidade de indivíduos em 100 cm3 foi feito um filtro das espécies 

mais abundantes em cada grupo (≥ 2% de abundância relativa no grupo) e as mais frequentes 

em cada grupo (espécies que ocorreram em pelo menos 3 estações na BS, ou seja 13%). 

 As espécies hialinas T. bradyi (8 %), G. subglobosa (8 %), E. exigua (2 %) e Uvigerina 

peregrina (2 %) estão entre as mais abundantes do Grupo I, com ocorrência em todas as estações 

deste grupo. 

 O Grupo II também é composto principalmente por espécies hialinas como T. bradyi 

(6%), E. exigua (5 %), G. subglobosa (5 %), G. translucens (3 %), B. pacifica (2 %), S. 

bradyana (2 %), U. auberiana (2 %), Bolivina minima e A. weddellensis (2 %). Cabe ressaltar 

que as espécies B. pacifica, S. bradyana e B. minima ocorreram quase que exclusivamente na 

estação H06 com 332, 318 e 264 indivíduos, respectivamente. A espécie aglutinante R. 

subfusiformis também ocorreu em abundância principalmente na estação G07 e H09, e a 

Recurvoidella bradyi na estação H07.  

 As espécies mais abundantes do Grupo III são do gênero Reophax, como por exemplo 

a espécies R. tortilis (7 %), R. subfusiformis (6 %), R. spiculotestus (4 %), R. scorpiurus (3 %) 

e Reophax spiculifer (2 %). A espécie R. spiculotestus, apesar de abundante, só ocorreu nas 

estações A08 e A09, com 33 e 159 indivíduos, respectivamente. As hialinas como B. albatrossi 

(3 %) e E. exigua (4 %) também estão entre as mais abundantes do grupo sendo esta última 
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presente em todas as estações do grupo.  

 Espécies como A. weddellensis, E. foliaceus, S. curta, Hoeglundina elegans, Nodellum 

membranaceum, R. spiculifer ocorreram em todas as estações do grupo IV. A mais dominante 

deste grupo é a A. weddellensis, que corresponde a 13 % da abundância relativa do grupo, 

seguida da I. tumidula (7 %) e a R. agglutinatus (5 %) que ocorreu apenas na isóbata de 1900 

m. 

 É possível verificar que as espécies mais abundantes se repetem em todos os grupos, 

mas para analisar quais as espécies distinguem cada Grupo foi feita a análise SIMPER, cujos 

resultados são apresentados a seguir.  

6.1.3.1 SIMPER 

 Segundo a análise da SIMPER a dissimilaridade entre os grupos do nMDS foi de 80,8 

% (APÊNDICE B, p. 145). As espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade entre os 

grupos foram: T. bradyi (6,5 %), E. exigua (5,6 %), G. subglobosa (5,3 %), R. subfusiformis 

(5,2 %), A. weddellensis (3,9 %) e R. tortilis (3,1 %). Com base nesta análise, as espécies que 

obtiveram os maiores valores médios de densidade em cada grupo foram:  

 Grupo I - Islandiella norcrossi, Bulimina aculeata, Glomospira serpens, Nonionella cf. 

clavata, Pullenia salisburyi, Reophax arayaensis, Haplophragmoides sp., Ammodiscus 

sp. 

 Grupo II – Trifarina bradyi, Epistominella exigua, Globocassidulina subglobosa, 

Reophax subfusiformis, Gavelinopsis translucens, Bolivinella pacifica, Siphonina 

bradyana, Uvigerina auberiana, Bolivina ordinaria, Bolivina minima, Recurvoidella 

bradyi, Reophax fusiformis, Uvigerina peregrina, Bulimina marginata, Siphouvigerina 

proboscidea, Seabrookia curta, Cribrostomoides subglobosus, Pullenia bulloides, 

Cribrostomoides jeffreysii, Gavelinopsis praegeri, Hormosinelloides guttifer. 

 Grupo III- Reophax tortilis, Reophax spiculotestus, Nonionella cf. clavata, Bolivina 

albatrossi, Reophax spiculifer, Hansenisca soldanii, Hoeglundina elegans, Eratidus 

foliaceus, Karrerulina conversa, Nodulina dentaliniformis, Textularia sp., Reophax cf. 

tortilis, Saccammina helenae, Cyclammina cancellata, Lagenammina atlantica, 

Ammodiscus incertus subsp. discoideu, Recurvoidella sp., Paratrochammina 
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pseudotricamerata e Subreophax aduncus. 

 Grupo IV: Alabaminella weddellensis, Ammodiscus planorbis, Cribrostomoides 

quadrata, Dorothia scabra, Eggerelloides advenus, Epistominella spp., Ioanella 

tumidula, Labrospira sp. 1, Lagenammina sp. 1, Nuttallides decorata, Nuttallides 

umbonifera, Paratrochammina cf. challengeri, Recurvoides gigas, Reophax 

agglutinatus, Reophax helenae e Valvulineria rugosa. 

 A análise SIMPER também foi feita entre as regiões norte (transectos G e H) e sul 

(transectos A e B) (APÊNDICE C, p.151). As espécies que mais contribuíram para a 

dissimilaridade entre as regiões norte e sul da BS (Contri..%) foram a E. exigua (6,0 %), T. 

bradyi (5,7 %), R. subfusiformis (5,1 %), G. subglobosa (4,8 %), A. weddellensis (4,4 %) e R. 

tortilis (3,3 %). Estas espécies apresentaram valores médios de densidade maiores no norte em 

comparação ao sul da BS. Já as espécies I. tumidula (1,9%), R. spiculotestus (1,6%), Islandiella 

norcrossi (0,7 %), Textularia sp. (0,6 %), R. helenae (0,5 %), Reophax brevis (0,4 %) e 

Ammoglobigerina globulosa (0,4 %) são algumas das espécies que obtiveram médias de 

densidade maior no sul da BS. As Tabelas C.1 e C.2 (p. 151) contém as demais espécies e os 

valores médios de densidade em cada Grupo (formado pelo nMDS) e em cada região (Norte e 

Sul da BS).  

6.1.4 Epifaunais e infaunais 

 De acordo com a classificação do microhabitat (APÊNDICE B, p. 145) das espécies de 

FBs observa-se um predomínio de espécies infaunais em ambos os setores da BS, 

principalmente no sul (61 %) (Figura 16a). Nos transectos A, B e G as espécies infaunais 

aumentam até a isóbata de 1300 m, e diminuem no talude continental inferior (1900 m) e platô 

(2400 m) (Figura 16b) O transecto H não apresenta um padrão claro por profundidade.  
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Figura 16 - (a) Porcentagem de FBs epifaunais e infaunais no Norte e no Sul da BS e (b) por estações 

amostrais. 

 A isóbata de 1900 m de profundidade apresentou a maior porcentagem de epifaunais 

nos transectos A, B e G. No transecto H a estação H07 foi a que obteve maior porcentagem de 

epifaunal.  

 Entre os Grupos foi observada uma diferença significativa da porcentagem de 

foraminíferos infaunais e epifaunais (Figura 17). O Grupo III possui a maior média de 

foraminíferos infaunais, enquanto o IV apresenta o maior número de epifaunais.  
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Figura 17 - Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da porcentagem de 

foraminíferos infaunais, comparando os valores entre os grupos formados pelo cluster. O teste de 

significância encontra-se dentro do box-plot. 

6.1.5 Aglutinantes, hialinos e porcelanáceos 

 De acordo com a classificação dos tipos de carapaça dos FBs, observa-se que no setor 

Sul da BS 52% dos foraminíferos são aglutinantes e 47 % são hialinos, enquanto no Norte da 

BS os foraminíferos de carapaça hialina são mais abundantes (52 %) do que os de carapaça 

aglutinante (45 %) (Figura 18a). No entanto, não há diferenças significativas entre aglutinantes 

e hialinos das regiões Norte e Sul da BS. Os foraminíferos de carapaça porcelanácea são os 

menos abundantes para ambos os setores, com 3 % de abundância relativa para o setor Norte e 

1 % da abundância relativa para o setor Sul da BS. 
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Figura 18 - (a) Porcentagem de FBs hialinos, aglutinantes e porcelanáceos no Norte e no Sul da BS e 

(b) por estações amostrais. 

 Conforme a Figura 18b é possível observar uma mudança do número de hialinos e 

aglutinantes com a profundidade. As estações A09, B09, G09 e H10 obtiveram as maiores 

porcentagens de aglutinantes, enquanto as estações mais rasas do talude continental (400 m) 

apresentam as maiores porcentagens de hialinas. Os testes de Kruskal-Wallis, realizados entre 

os três grupos de carapaças com as profundidades, confirmam diferenças significativas (p< 

0,05) para os grupos de hialinos e aglutinantes enquanto os porcelanáceos mostraram diferenças 

significativas apenas entre regiões Norte e Sul da BS (p< 0,05).  

 A porcentagem dos FBs de carapaças aglutinantes e hialinas também apresentaram 

diferenças significativas entre os grupos. Os Grupos I e II possuem mais foraminíferos hialinos 

em comparação aos demais grupos, e os aglutinantes são mais abundantes no Grupo III.  
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Figura 19 - (a) Box-plots com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da densidade de 

espécies hialinas e (b) aglutinantes, comparando os valores entre os grupos formados pelo cluster. Os 

testes de significância encontram-se dentro dos box-plots. 

6.2 Análises sedimentológicas 

 Os dados de areia, silte, argila, classificação do sedimento (conforme FOLK e WARD, 

1957) e de 𝑆𝑆̅̅ ̅ estão contidos na Tabela 5. As porcentagens de areia (Figura 20)e os valores de 

𝑆𝑆̅̅ ̅ (Figura 23) são maiores no norte da BS, enquanto as porcentagens de silte são maiores na 

região sul da BS (Figura 21). OS valores de argila não apresentaram diferenças significativas 

entre as regiões Norte e Sul da BS (Figura 22), no entanto apresentaram diferenças 

significativas por profundidade. 

 Com base na classificação de FOLK e WARD (1957) os sedimentos no Sul da BS são, 

em sua maioria, do tamanho silte grosso com exceção das estações A06, B06 e B10 que são 

classificadas como siltes muito grossos (Tabela 5). No transecto G há uma diminuição do 

tamanho do grão com o aumento da profundidade, variando de silte muito grosso a silte médio. 

No transecto H os sedimentos são mais grossos, e variam entre areia muito fina e silte grosso. 

Tabela 5 - Parâmetros granulométricos e classificação dos sedimentos segundo Folk e Ward (1957) nas 
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estações amostrais da BS. 

 

 Nos transectos A, G e H, as estações em 400 m e 700 m de profundidade e as do Platô 

(2400 m de profundidade) possuem as maiores porcentagens de areia enquanto as menores 

porcentagens encontram-se no talude inferior, na isóbata de 1900 m (Figura 20a). No geral há 

mais areia nos transectos no Norte do que no Sul da BS, com médias de 35,2 ± 5,0 % e 22,4 ± 

3,0 % respectivamente (Figura 20b). No transecto B não há um padrão claro de aumento e/ou 

diminuição do conteúdo de areia com a profundidade. 

Estações Prof. (m)
Classificação Folk & 

Ward (1957)
Areia (%)

Silte     

(%)

Argila   

(%)
       (µm)

A06  402 Silte muito grosso 52,5 45,7 1,9 36,5

A07  707 Silte grosso 21,6 75,4 3,1 32,2

A08  1045 Silte grosso 16,1 80,8 3,1 31,4

A09  1308 Silte grosso 14,3 82,3 3,5 30,4

A10  1902 Silte grosso 16,2 79,7 4,1 31,0

A11  2410 Silte grosso 19,5 75,8 4,7 29,8

B06  405 Silte muito grosso 21,7 75,4 2,9 34,2

B07 695 Silte grosso 17,9 78,9 3,2 32,7

B08 996 Silte grosso 24,5 72,5 3,0 34,0

B09 1298 Silte grosso 17,1 79,2 3,6 29,3

B10 1900 Silte muito grosso 28,8 68,0 3,2 34,5

B11 2406 Silte grosso 18,9 75,7 5,4 29,0

G06 404 Silte muito grosso 47,2 50,6 2,3 40,0

G07 701 Silte muito grosso 33,2 63,5 3,3 36,0

G08 1007 Silte grosso 26,5 69,5 4,0 34,5

G09 1304 Silte grosso 21,9 73,7 4,4 33,2

G10 1906 Silte médio 10,0 85,1 4,9 28,0

H06 398 Areia muito fina 66,5 31,6 1,9 43,2

H07 686 Silte muito grosso 56,1 41,7 2,2 40,6

H08 1000 Silte grosso 21,2 74,8 4,0 31,9

H09 1298 Silte muito grosso 33,9 62,9 3,1 35,5

H10 1912 Silte grosso 22,3 71,9 5,8 31,4

H11 2408 Silte muito grosso 48,4 48,3 3,3 38,2
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Figura 20 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de areia nas estações amostrais da BS (b) Box-plot com 

os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da porcentagem de areia no talude no sul e no 

norte da BS. Neste caso foi feito o teste de Mann-Whitney (não paramétrico) comprovando que há 

diferença entre as regiões (p < 0,05). 

 A porcentagem de silte é alta nas duas regiões na BS e possui um padrão de distribuição 

heterogêneo no Norte da BS como pode ser visto na Figura 20a. Os transectos A e B no sul 

possuem sedimentos mais siltosos comparativamente aos do norte, G e H (Figura 21a). A média 

dos valores de silte no sul da BS é de 74,1 ± 2,8 % enquanto no norte é de 61,2 ± 4,9 % (Figura 

21b). 

 

Figura 21 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de silte nas estações amostrais da BS (b) Box-plot com 

os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da porcentagem de silte no talude no sul e no 

norte da BS. Neste caso foi feito o teste de Mann-Whitney (não paramétrico) comprovando que há 

diferença entre as regiões (p < 0,05). 

 O conteúdo de argila aumenta com a profundidade conforme a Figura 22a. Nas isóbatas 
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de 400 e 700 m, em todos os transectos, há baixas porcentagens de argila (1,9 a 3,2 %). Já as 

maiores porcentagens na região sul da BS, ocorrem em 2400 m de profundidade (A11 e B11) 

enquanto no norte isso ocorre em 1900 m de profundidade (pontos G10 e H10). Observando 

por regiões, não há diferenças significativas do conteúdo de argila (sul – 9,5 ± 1,0 %; norte – 

9,7 ± 1,3 %), mas no geral as porcentagens de lama (silte e argila) são maiores no sul da BS 

(Figura 22b).  

 

Figura 22 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de argila nas estações amostrais da BS (b) Box-plot com 

os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da porcentagem de argila no talude no sul e no 

norte da BS. Neste caso foi feito o teste de Mann-Whitney (não paramétrico) comprovando que não há 

diferença entre as regiões (p > 0,05). 

 Os valores de 𝑆𝑆̅̅ ̅ (Figura 22a) nas estações oceanográficas variaram de 27,9 µm (G10) 

a 43,2 µm (H06). Os menores valores foram encontrados no sul com uma média de 32,0 ± 0,7 

µm e de 35,7 ± 1,4 µm no setor Norte da bacia (Figura 23b). Os transectos A e G mostraram 

tendências de diminuição da média de 𝑆𝑆̅̅ ̅ com o aumento da profundidade.  
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Figura 23 - (a) Mapa mostrando os valores de 𝑆𝑆̅̅ ̅ nas estações amostrais da BS (b) box-plot com os 

intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas dos valores 𝑆𝑆̅̅ ̅ no Sul e no Norte da BS. Nesse 

caso foi feito o teste t (paramétrico) que comprovou diferença entre as regiões (p < 0,05). 

 A distribuição do conteúdo de carbonato de cálcio nos transectos G e H é mais 

homogênea do que as do transecto A e B (Figura 24a). No norte da BS a média de CaCO3 é um 

pouco maior (36,1 ± 1,9 %) do que no Sul (29,7 ± 4,2 %) e com um desvio padrão de 6,2 % e 

no sul de 14,7 % (Figura 24b). As estações amostrais no PSP (A11 e B11) apresentaram picos 

de carbonato (> 50 %).  

  

Figura 24 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de carbonato de cálcio nas estações amostrais da BS (b). 

Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas de CaCO3 (%) comparando os 

valores no Sul e no Norte da BS. Os dados apresentaram distribuição normal. Nesse caso foi feito o teste 

t (paramétrico) que não mostrou diferença estatística entre as regiões (p > 0,05). 

 Analisando o sedimento conforme a classificação de LARSONNEUR et al., (1982) no 

Sul da BS os sedimentos são mais litoclásticos enquanto no norte mais litobioclásticos. As 
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estações do PSP do setor sul (A11 e B11) foram as que apresentaram maiores concentrações 

relativas de CaCO3, sendo portanto, classificadas como biolitoclásticas. No norte quase todos 

as estações são litobioclásticas, com exceção do H07 e H08. Os carbonatos apresentaram 

concentrações mais elevadas no talude superior e PSP (Tabela 6). 

Tabela 6 - Valores de porcentagem de carbonato de calcio e a classificação segundo Larssonneur et al. 

(1982) nas estações amostrais da BS. 

 

 Apenas o conteúdo de argila e o 𝑆𝑆̅̅ ̅ apresentaram diferenças significativas entre os 

Grupos (Figura 25). O conteúdo de argila é maior nos grupos III e IV, que compõem as estações 

mais profundas da BS (Figura 25a). A velocidade de corrente de fundo estimada pelo 𝑆𝑆̅̅ ̅ foi 

maior no grupo II, que compreende as estações do transecto H e G07 (Figura 25b). 

Estações Prof. (m) % CaCO3 

Classificação de Larssonneur 

et al.  (1982)

A06 402 46,8 Litobioclástico

A07 707 36,03 Litobioclástico

A08 1045 15,95 Litoclástico

A09 1308 19,31 Litoclástico

A10 1902 15,82 Litoclástico

A11 2410 55,13 Biolitoclástico

B06 405 21,02 Litoclástico

B07 695 21,07 Litoclástico

B08 996 22,17 Litoclástico

B09 1298 20,07 Litoclástico

B10 1900 28,83 Litoclástico

B11 2406 54,19 Biolitoclástico

G06 404 35,6 Litobioclástico

G07 701 37,83 Litobioclástico

G08 1007 40,71 Litobioclástico

G09 1304 38,15 Litobioclástico

G10 1906 40,88 Litobioclástico

H06 398 40,03 Litobioclástico

H07 686 27,3 Litoclástico

H08 1000 24,96 Litoclástico

H09 1298 31,19 Litobioclástico

H10 1912 35,17 Litobioclástico

H11 2408 45,63 Litobioclástico
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Figura 25 - (a) Box-plots com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da porcentagem 

de argila no talude continental e de (b) velocidade de corrente (𝑆𝑆̅̅ ̅), comparando os valores entre os 

grupos formados pelo cluster (Grupos I a IV). Os testes de significância encontram-se dentro dos box-

plots. 

6.3 Composição da matéria orgânica 

 O conteúdo de carbono orgânico total (COT) variou entre 3,62 mg/g a 10,36 mg/g, com 

uma média de 6,50 ± 0,41 mg/g (Tabela 7). Há uma tendência de aumento até 1300 m de 

profundidade seguida de diminuição rumo ao talude continental inferior (1900 m) e PSP (2400 

m) (Figura 27a). Não há diferenças significativas na quantidade de COT entre as regiões Norte 

e Sul da BS, mas sim por profundidade (Figura 26b). 

Tabela 7 - Valores em mg/g de carbono orgânico total (COT), proteína (PRT), lipídio (LIP), carbono 

biopolimérico (CBP: soma de CARB, PRT e LIP) e razão PRT: CARB) por estação na Bacia de Santos. 
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Valores referentes ao estrato de 0 -2 cm de profundidade no sedimento. 

 

 

Figura 26 - (a) Mapa mostrando a porcentagem de COT nas estações amostrais da BS; (b) Box-plot 

com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas de conteúdo de COT (%) ao longo das 

isóbatas do talude continental. Neste caso foi feito o teste Kruskal-Wallis (não paramétrico) que 

Estações
COT 

(mg/g) 

CBP 

(mg/g)

CARB 

(mg/g)

PRT 

(mg/g)

LIP 

(mg/g)

PRT:   

CARB

A06 3,62 2,32 0,64 1,56 0,12 2,44

A07 6,49 3,53 1,49 1,89 0,15 1,27

A08 9,26 4,58 2,37 2,04 0,16 0,86

A09 10,36 3,97 2,04 1,53 0,40 0,75

A10 6,45 3,15 1,40 1,61 0,14 1,15

A11 3,71 2,79 1,62 1,06 0,12 0,66

B06 5,95 3,76 1,22 2,36 0,17 1,93

B07 8,67 3,39 1,45 1,59 0,35 1,10

B08 7,89 5,00 2,41 2,15 0,45 0,89

B09 9,84 3,70 1,75 1,48 0,46 0,84

B10 5,50 1,56 0,78 0,59 0,18 0,76

B11 6,13 3,25 1,17 1,79 0,29 1,53

G06 5,15 2,59 1,01 1,44 0,14 1,42

G07 5,36 3,34 1,79 1,35 0,20 0,75

G08 5,80 2,47 1,34 0,86 0,27 0,64

G09 6,78 3,01 1,88 1,00 0,13 0,53

G10 6,86 3,38 1,87 1,44 0,07 0,77

H06 3,76 1,72 0,76 0,88 0,08 1,15

H07 5,37 2,23 1,34 0,61 0,27 0,45

H08 9,31 4,12 1,81 1,99 0,32 1,10

H09 6,77 2,94 1,28 1,35 0,31 1,05

H10 6,92 3,03 1,73 1,17 0,14 0,68

H11 3,63 2,30 1,14 1,02 0,14 0,90
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comprovou diferença significativa entre as profundidades (p<0,05). 

 A soma dos três principais componentes bioquímicos da matéria orgânica como o 

carboidrato (CARB) (Figura 27a), proteína (PRT) (Figura 27b) e o lipídio (LIP) (Figura 27c) 

foi referida como fração biopolimérica (CBP), e é utilizada para estimar a fração potencialmente 

disponível para consumidores bentônicos (FABIANO et al., 1995) (Tabela 7). Na maioria das 

estações amostrais os carbonos biopoliméricos (CBPs) (Figura 27d) apresentaram os maiores 

valores nas profundidades intermediárias do talude continental, entre 700 m a 1300m de 

profundidade. 

 O CARB representa a maior fração do total de CBP (> 45 %), seguido da PRT (≤ 45 %) 

e do LIP (≤ 7 %). Os CARB variaram de 0,64 mg/g (A06) a 2,41 mg/g (B08), sendo os maiores 

valores registrados na isóbata de 1000 m e as menores no talude continental superior e no PSP 

(Figura 28). Os valores de PRT variaram entre 0,59 mg/g (B10) a 2,36 mg/g (B06) e os de LIP 

entre 0,07 mg/g (G10) a 0,46 mg/g B09 . 

 Dentre os CBP apenas o conteúdo de PRT apresentou diferenças significativas (p=0,02) 

entre a região Norte e Sul da BS, como pode ser visto na Figura 29. A média dos valores no sul 

foi um pouco maior (1,63 ± 0,14 mg/g) do que no norte (1,19 ± 0,11 mg/g). 

 Nos sedimentos dos transectos A, B e G, as razões PRT:CARB seguiram um padrão de 

diminuição até o platô, com exceção da estação B11 (Figura 27e), com a maior razão na estação 

A06 (2,44) e a menor em H07 (0,45). As estações com a razão PRT:CARB >1 no Sul da BS 

são as estações A06, A07, B06, B07, A10 e B11 e no Norte da BS, as estações G06, H06, H08 

e H09. 
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Figura 27 - (a) Mapas mostrando os valores em mg/g de carboidratos (CARB), (b) proteínas (PRT), (c) 

lipídios (LIP), (d) carbono biopolimérico (CBP) e da (e) razão proteína/carboidrato (PRT:CARB) em 0-

2 cm de sedimento por estação amostral na BS. 

 

Figura 28 - Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas de conteúdo de 

CARB (mg/g) ao longo das isóbatas do talude continental. Nesse caso foi feito o teste ANOVA 
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(paramétrico) que comprovou diferença entre as profundidades (p < 0,05). 

 

Figura 29 - Box-plot com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas de conteúdo de PRT 

no sedimento (mg/g) no talude no sul e no norte da BS. Nesse caso foi feito o teste t (paramétrico) que 

mostrou diferença estatística entre as regiões (p< 0,05). 

 As concentrações de clorofila a foram menores do que as de feopigmentos nas estações 

amostrais, variando de 0,09 ug/g a 0,44 ug/g, enquanto os feopigmentos variaram entre 0,58 

ug/g a 4,78 ug/g (Tabela 8). A média de clorofila a no Norte da BS foi de 0,29 ± 0,09 ug/g e no 

Sul de 0,25 ± 0,1 ug/g. A média dos feopigmentos foi de .2,16 ± 1,22 ug/g no Norte e 1,74 ± 

0,77 ug/g no Sul da BS. No geral, assim como os CBPs, os feopigmentos foram maiores nas 

profundidades intermediárias do talude continental (700 e 1300 m de profundidade). Não foi 

possível observar diferenças significativas entre as regiões norte e sul da BS para ambas as 

análises (clorofila a e feopigmentos). É perceptível que o transecto H se destaca dos demais 

pelos altos valores de feopigmentos em quase todas as estações com exceção de H11 (Figura 

30b).  
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Tabela 8 - Concentrações de clorofila a e feopigmentos na camada de 0-2 cm do sedimento. 

 

Estações
Clorofila a    

(µg/g) 

Feopigmentos 

(µg/g) 

A06 0,12 0,88

A07 0,09 1,18

A08 0,29 2,62

A09 0,41 2,33

A10 0,30 1,25

A11 0,33 0,74

B06 0,37 1,96

B07 0,20 1,98

B08 0,23 2,39

B09 0,32 3,13

B10 0,20 1,09

B11 0,19 1,35

G06 0,31 1,78

G07 0,44 2,95

G08 0,21 0,76

G09 0,41 1,80

G10 0,22 0,93

H06 0,15 2,13

H07 0,28 3,11

H08 0,38 4,78

H09 0,32 2,44

H10 0,26 2,50

H11 0,24 0,58
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Figura 30 - (a) Mapas mostrando os valores em ug/g de clorofila a e de (b) feopigmentos em 0-2 cm de 

sedimento por estação amostral na BS. 

 Dentre as variáveis analisadas na matéria orgânica, apenas os feopigmentos (Figura 31a) 

e a razão PRT:CARB (Figura 31b) apresentaram diferenças significativas entre os Grupos 

formados pelo cluster, sendo o Grupo II o que possui maior média de feopigmentos e o Grupo 
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I de razão PRT:CARB. 

     

Figura 31 - (a) Box-plots com os intervalos máximos, mínimos, interquartis e medianas da concentração 

de feopigmentos e da (b) razão PRT:CARB comparando os valores entre os grupos formados pelo 

cluster (Grupos I a IV). Os testes de significância encontram-se dentro dos box-plots. 

6.4 Analise de dados de clorofila a por satélite  

 Na Figura 32é possível verificar que a concentração de clorofila a superficial (mg/m3) 

diminui sentido offshore. No entanto, em algumas regiões, como ao Norte de Cabo Frio e ao 

largo da Ilha de São Sebastião, há um filamento de alta concentração de clorofila a superficial 

que se estende para regiões offshore da BS.  



 

88 

 

Figura 32 - Mapa da média de clorofila a dos meses de março, abril e maio de 2019, na região da BS. 

Os círculos pontilhados representam a malha amostral de16 km de raio feita ao redor de cada estação 

para cálculo das médias de clorofila a. 

 Os valores da Tabela 9são referentes a uma concentração média de 3 meses de clorofila 

a em uma área de 16 km de raio na superfície oceânica ao redor de cada estação amostral, como 

visto no mapa da Figura 32.  
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Tabela 9 - Média em mg/m3 de clorofila a superficial, adquiridos pelo satélite MODIS-Aqua, 

disponibilizado no portal Giovanni da NASA. 

 

 Os valores de concentração de clorofila a superficial não obtiveram diferenças 

significativas por regiões Norte e Sul da BS, sendo a média ao Norte da ISS de 0,14 ± 0,02 mg/ 

m3 e 0,15 ± 0,04 mg/m3 ao Sul. Ao analisar a concentração da clorofila a superficial de 3 meses 

para toda a BS (Figura 33), ou seja, incluindo a região da plataforma continental e da costa, 

nota-se um aumento gradual da clorofila a superficial em direção ao Norte da BS com um pico 

próximo a latitude 23º S que corresponde a região de Cabo Frio. 

Estações  Cloro a Sat. (mg/m
3
)

A06 0,1904

A07 0,1998

A08 0,1886

A09 0,175

A10 0,1408

A11 0,1001

B06 0,1852

B07 0,1519

B08 0,1269

B09 0,113

B10 0,1064

B11 0,1063

G06 0,1432

G07 0,136

G08 0,1345

G09 0,1324

G10 0,1402

H06 0,1613

H07 0,1565

H08 0,152

H09 0,1476

H10 0,1274

H11 0,0984
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Figura 33 - Média zonal de concentração de clorofila a mensal em mg/m3 (satélite MODIS-Aqua, 4 

km), ao longo dos meses de março, abril e maio de 2019. Região entre as latitudes 21.6º S e 29.8º S e 

longitudes 49.70◦ W e 39.77◦ W. Fonte: (https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/). 

6.5 Análise de componentes principais (ACP) 

 A ACP realizada com variáveis ambientais e índices ecológicos permitiu identificar 

duas componentes que explicam 85 % da variância total dos dados (Figura 34). A componente 

1 (CP1) explica 53 % da variância dos dados e a componente 2 (CP 2) explica 32 %. Os loading 

das duas componentes principais (Tabela 10) mostram que a AC1 tem correlação positiva com 

conteúdo de COT, CARB, CBP e lama e negativa com 𝑆𝑆̅̅ ̅ (µm); e a AC2 tem correlação 

positiva com conteúdo de feopigmentos, riqueza de espécies e densidade. 

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/
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Figura 34 - Análise de componente principal (ACP) realizada com as variáveis: lama (silte + argila), 𝑆𝑆̅̅ ̅ 

(µm), feopigmentos (feopig., mg/g), carboidrato (CARB, mg/g), carbono biopolimérico (CBP, mg/g), 

carbono orgânico total (COT, %), e com os índices ecológicos como riqueza de espécies e densidade (nº 

ind/100 cm3). Os dois primeiros componentes da ACP responderam por 85 % da variância total. O Grupo 

I são as estações coloridas em vermelho, o Grupo II em verde, o Grupo III em amarelo e o Grupo IV em 

azul. 

 Ao se analisar as correlações entre variáveis ambientais e os índices ecológicos obtidas 

na ACP, foi possível verificar que os grupos formados pelas análises de agrupamento modo Q 

(Figura 12) e nMDS (Erro! Fonte de referência não encontrada.), que correspondem às 

imilaridades de espécies, se mantiveram unidos em alguns casos também na ACP, como no 

Grupo IV. Este grupo, composto pelas estações mais profundas, apresentou alta porcentagem 

de lama com valores baixos de riqueza e densidade de indivíduos nas suas estações (Figura 34). 

A maior parte das estações do Grupo III, composto pelas amostras de profundidades 

intermediárias do talude continental, correlaciona-se com os altos teores de COT, CBP e CARB. 

O Grupo II, composto pelas estações do transecto H e da estação G07, apresentou valores 

elevados de riqueza de espécies, densidade de indivíduos, porcentagem de areia, feopigmentos 

e 𝑆𝑆̅̅ ̅ (Figura 34). O Grupo I, composto pelas estações mais rasas do talude continental (400 e 

700 m de profundidade), não permaneceu unido na ACP.  

Tabela 10 - Loading das duas primeiras componentes principais da ACP utilizando os parâmetros de 

densidade de foraminíferos, riqueza, lama (%) COT, CARB, CBP, feopigmentos e 𝑆𝑆̅̅ ̅.  

  CP 1 CP 2 

Feopig. 0,19 0,90 

COT 0,77 0,50 
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CARB 0,79 0,39 

CBP 0,83 0,35 

Lama (%) 0,95 -0,17 

𝑆𝑆̅̅ ̅. (µm) -0,89 0,26 

Riqueza -0,41 0,83 

Densidade -0,66 0,65 

6.6 Correlações de Spearman  

 Foram elaboradas 4 matrizes de correlação para compreender como os parâmetros 

ambientais e faunísticos se comportam. Na primeira matriz (Tabela 11), os valores dos eixos 1 

e 2 do nMDS foram correlacionados com as demais variáveis ambientais (profundidade, 

latitude, clorofila a, feopigmento, COT, CARB, PRT, LIP, PRT:CARB, areia, silte, argila, 

CaCO3, 𝑆𝑆̅̅ ̅ e clorofila a por satélite) para compreender como a composição da fauna, ou seja, 

os Grupos formados, respondem as estas variáveis ambientais. Neste caso, é avaliado apenas a 

intensidade da relação e não a sua direção (sinais de positivo e negativo). Foi possível observar 

uma correlação forte do eixo 1 do nMDS com a profundidade (r=0,86) (Figura 35a) e com a 

argila (r=0,71) (Figura 35b); correlação moderada com silte (r=0,58), com 𝑆𝑆̅̅ ̅ (r=-0,68) e com 

a latitude (-0,69). O eixo 2 do nMDS, por sua vez, obteve correlação moderada com os dados 

de PRT (r=-0,55), CBP (r=-0,42) e com a latitude. (r=0,41).  

Tabela 11 - Correlações de Spearman entre os eixos 1 e 2 do nMDS e as variáveis ambientais como 

latitude, profundidade (m), CARB (mg/g), PRT (mg/g), CBP (mg/g), % Areia, % Silte, % Argila, 𝑆𝑆̅̅ ̅ 

(µm) e Cloro a Sat. (mg/m3).Os valores em negrito representam as variáveis que obtiveram correlações 

significativas (p<0,05) 

  Eixo 1 Eixo 2 

Prof. 0,86 0,18 

Lat. -0,61 0,41 

PRT  0,06 -0,55 

CBP 0,15 -0,42 

Areia (%) -0,57 0,16 

Silte (%) 0,58 -0,19 

Argila (%) 0,71 0,22 

SS (µm) -0,69 0,11 

Cloro a Sat. mg/m3 -0,56 -0,26 
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Figura 35 - Gráficos de dispersão dos valores dos eixos 1do nMDS com a (a) profundidade e com (b) 

conteúdo de argila (%). Correlações de Spearman mostram que são significativos (p<0,001) em ambos 

os gráficos. 

 Na segunda (Tabela 12) e terceira matriz (Tabela 13) as variáveis ambientais (dados 

granulométricos, orgânicos e de clorofila a por satélite) e bióticas (índices ecológicos, tipos de 

carapaça e de microhabitat) foram correlacionadas por região da BS a fim de compreender 

como a fauna se comporta no Norte e no Sul, separadamente. Para o Sul da BS (Tabela 12), a 

riqueza e a diversidade se correlacionaram com os valores de LIP (r=0,61 e r=0,74, 

respectivamente) e feopig. (r=0,62 e r=0,65, respectivamente). Os foraminíferos aglutinantes 

mostraram forte correlação com os feopigmentos (r=0,76). As espécies infaunais se 

correlacionaram fortemente com os CBP, no caso o CARB (r=0,73) e com a concentração de 

clorofila a superficial (Cloro a Sat.) (r=0,63) 
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Tabela 12 - Correlações de Spearman entre os índices ecológicos (riqueza e diversidade de Shannon-

Wiener), abundância relativa dos foraminíferos aglutinantes, hialinos, infaunais com as variáveis 

ambientais como COT, CARB, LIP, CBP, clorofila a, feopigmentos, porcentagens de argila e 

concentração de clorofila a por satélite. Valores em negrito representam correlações significativas 

(p<0,05). 

Sul 
COT 

(%) 

CARB 

(mg/g) 

LIP 

(mg/g) 

CBP 

(mg/g) 

Cloro. 

a    

(µg/g)  

Feopig. 

(µg/g)  

Fitopig.  

(µg/g)   

Argila 

(%)  

Cloro a 

Sat. 

mg/m3 

Riqueza 0,47 0,31 0,61 0,38 -0,06 0,62 0,50 -0,43 0,20 

Diversidade 0,43 0,37 0,74 0,54 0,07 0,65 0,59 -0,46 0,07 

Aglutinante (%) 0,65 0,67 0,68 0,68 0,65 0,76 0,83 0,31 -0,34 

Hialino (%) -0,65 -0,67 -0,68 -0,68 -0,65 -0,76 -0,83 -0,31 0,34 

Infauna (%) 0,74 0,73 0,26 0,82 0,21 0,66 0,63 -0,35 0,63 

 Para o Norte da BS (Tabela 13) a densidade se correlaciona com os fitopigmentos 

(r=0,76) e com a clorofila a superficial medida por satélite (r=0,93). A riqueza no norte também 

se correlacionou com a clorofila a superficial (r=0,86) enquanto a dominância de espécies com 

os CBPs. Os foraminíferos aglutinantes se correlacionaram fortemente com a argila (r=0,75) e 

os hialinos com a clorofila a de satélite (r=0,77) 

Tabela 13 - Correlações de Spearman entre os índices ecológicos (densidade, riqueza e dominância de 

Simpson), abundância relativa dos foraminíferos aglutinantes e hialinos e as variáveis ambientais como 

fitopigmentos, porcentagens de CaCO3 e de argila, 𝑆𝑆̅̅ ̅ (µm), CBP e concentração de clorofila a por 

satélite Valores em negrito representam correlações significativas (p<0,05). 

Norte 
Fitopig.  

(µg/g)   

CaCO3 

(%) 

Argila 

(%) 

𝑆𝑆̅̅ ̅ 

(µm) 

CBP 

(mg/g) 

 Cloro a Sat. 

(mg/m3) 

Densidade 0,61 -0,45 -0,75 0,53 -0,16 0,93 

Riqueza 0,58 -0,61 -0,72 0,49 -0,16 0,89 

Dominância 0,22 0,15 0,42 -0,53 0,61 -0,06 

Aglutinante (%) -0,22 0,09 0,75 -0,61 0,23 -0,75 

Hialino (%) 0,34 -0,22 -0,66 0,50 -0,14 0,77 

 A quarta matriz, entre as espécies de FBs e os parâmetros ambientais (APÊNDICE D, 

p. 156) mostra que as espécies Eratidus foliaceus (r=0,69), Saccammina helenae (r=0,52), 

Lagenammina sp.1 (r=0,52), e Eggerelloides advenus (r=0,45) e as hialinas como Nutallides 

decorata (0,68) e I. tumidula (r=0,53) se correlacionaram com a profundidade, ou seja, estão 

mais presentes nas estações profundas do talude.  

 As espécies Reophax scorpiurus (r=0,43), Reophax subfusiformis (r=0,50), Nodellum 

membranaceum (r=0,42), Hansenisca soldani (r=0,44), Saccammina testacea (r=0,44), 
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Epistominella sp.1 (r=0,48) e Trifarina spp. (r=0,46) se correlacionaram com clorofila a. 

 As espécies aglutinantes como Reophax spp. (r=0,56), Cribrostomoides subglobosus 

(r=0,42), Reophax scorpiurus r= (0,53), Reophax subfusiformis (r=0,63), Haplophragmoides 

emaciatia (r=0,55), Hormosinelloides guttifer (r=0,49), Reophax tortilis (r=0,52), Ammodiscus 

planorbis (r=0,44), Recurvoidella bradyi (r=0,51), Psammosphaera sp. (r=0,53) se 

correlacionaram com os feopigmentos bem como algumas espécies hialinas como a 

Epistominella exigua (r=0,43), Bolivina ordinaria (r=0,54), Gavelinopsis praergeri (r=0,49), 

Bolivina albatrossi (r=0,55) e Hansenisca soldanii (r=0,50). 

 As espécies como Dorothia scabra (r=0,57), Haplophragmoides sp. (r=0,58), 

Ammobaculites agglutinans (r=0,62), Karrerulina conversa (r=0,42), Reophax tortilis (r=0,41) 

e Haplophragmoides emaciatia (r=0,41) se correlacionaram com o conteúdo de COT. As 

hialinas Bolivina albatrossi (r=0,48), Nononionella cf. clavata e Hansenisca soldanni (r=0,54), 

que obtiveram correlações com feopigmentos, também se correlacionaram com o COT e 

CARB. O CARB também obteve correlação com as espécies Reophax subfusiformis (r=0,45). 

A espécie Haplophragmoides emaciatia apresentou correlação moderada com LIP (r=0,66) e 

as espécies Pullenia salisburyi (r=0,41) e Glomospira charoides (r=0,43) com PRT. 

 As espécies hialinas como Bolivina currai (r=0,62), Bulimina aculeata (r=0,70), 

Siphonina reticulata (r=0,59) e Islandiella norcrossi (r=0,49) e as aglutinantes Glomospira 

choroides (r=0,58) e Glomospira serpens (r=0,51) se correlacionaram com a razão PRT:CARB. 

 Em relação ao tipo de substrato, percebe-se que algumas espécies hialinas como a 

Globocassidulina subglobosa (r=0,58), Siphonina bradyana (r=0,60), Trifarina bradyi (r=0,44) 

Siphonina reticulata (r=0,47), Siphouvigerina proboscidea (r=0,45) e aglutinantes como 

Lagenammina micacea (r=0,62) e Lagenammina difflugiformis (r=0,47) se correlacionaram 

com o conteúdo de areia e, estas mesmas espécies, também obtiveram correlações positivas e 

moderadas com 𝑆𝑆̅̅ ̅, em especial para a G. subglobosa e P. bulloides com correlações fortes 

(0,70 e 0,75, respectivamente) com 𝑆𝑆̅̅ ̅ (APÊNDICE D, p. 156). 
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7 DISCUSSÃO 

 Este trabalho baseia-se nos dados obtidos de 23 estações amostras na BS, onde 11 

estações localizam-se ao Norte da ISS e 12 ao Sul da ISS, entre 400 m e 2400 m de 

profundidade, na região do talude continental e PSP. A coleta das amostras ocorreu no 

final do outono para as estações no Sul da BS (Figura 36a e 36b) e início do inverno para 

as estações no Norte da BS (Figura 36c e 36d). Conforme dito na seção 3.2 (p.26), o 

tempo de resposta do foraminíferos bentônico ao suprimento de fitodetritos pode ser de 4 

a 6 semanas após os valores máximos de clorofila na água superficial, em uma 

profundidade de 550 m, ou até 3 meses em locais sem bioturbação no sedimento e para 

os FBs infaunais intermediários e profundos (FONTANIER et al., 2003). Considerando 

o intervalo maior de tempo, três meses antes da coleta corresponde ao final do verão e 

início do outono, ou seja, o alcance da pluma do RdlP para nordeste é limitado à maiores 

latitudes (PIOLA et al., 2008) e a pluma não atinge as estações amostrais deste estudo. 

Neste período a ressurgência da ACAS sobre a plataforma, ao largo de Cabo Frio também 

não é tão intensa quanto no verão quando os ventos de NE são mais fortes (CAMPOS et 

al., 2000). 

 Na época da coleta das amostras do Sul, a temperatura superficial do mar mostra 

águas frias advindas da pluma do RdlP adentrando a BS, mas apenas no inverno, no 

período de coleta das amostras do Norte é que a pluma do RdlP se intensifica (Figura 36c 

e 36d). As discussões deste estudo, portanto, limitam-se às condições particulares destes 

períodos não podendo ser extrapolados os resultados como representativos para as 

condições em outros anos. 
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Figura 36 - Média de temperatura superficial do mar no período da coleta dos transectos (a) A, 

(b) B, (c) G e (d) H (Fonte: KAMPEL et al., 2020). Os círculos vermelhos representam as 

estações de coleta no período específico. 

 Ao analisar as componentes da ACP (Figura 34), é possível verificar que a 

componente 1 mostra a influência da matéria orgânica e sua composição, a velocidade 

das correntes de fundo e a granulometria na distribuição dos Grupos na BS. Enquanto a 

componente 2 mostra a influência dos feopigmentos como controladores da riqueza e 

densidade de foraminíferos bentônicos, principalmente no transecto H, que acaba se 

tornando praticamente um só grupo (Grupo II). 
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 No norte da BS, foram detectados os maiores valores de densidades de indivíduos, 

riqueza de espécies, diversidade, 𝑆𝑆̅̅ ̅, e as maiores porcentagens de sedimentos arenosos 

e carbonato de cálcio. O COT e a sua fração biopolimérica como CARB e o LIP, não se 

distinguiram por regiões Norte e Sul da BS, mas sim por profundidade. Ao que tudo indica 

os feopigmentos, o tipo de substrato, no caso, a presença de lama, e a velocidade de 

corrente dada por 𝑆𝑆̅̅ ̅, são um dos principais controladores das diferenças ecológicas 

encontradas entre as regiões Norte e Sul da BS, enquanto a composição do COT, no caso 

os biopolímeros relaciona-se às diferenças da fauna de FBs vivos encontradas por 

batimetria.  

 A hidrodinâmica (e.g. correntes oceanográficas, vórtices e meandros) controlam 

a produção (e.g. ressurgência da ACAS) e o transporte da matéria orgânica lábil, formadas 

em profundidades mais rasas do oceano e transportadas para as regiões mais profundas e, 

como resultado, a disponibilidade de alimento para a fauna bentônica no talude 

continental. A granulometria do substrato que, dentre outros fatores, depende da energia 

das correntes oceanográficas junto ao assoalho, influencia o acúmulo da MO, a 

penetração do oxigênio intersticial e, consequentemente a composição faunística de 

espécies uma vez que diferentes espécies possuem diferentes microhabitats e hábitos 

alimentares e esses modos de vida são determinados pela disponibilidade de alimento 

e/ou oxigênio no sedimento, conforme o modelo TROX (JORISSEN et al., 1995; 

MURRAY, 2006). 

 Já é bastante documentada a importância da produtividade primária superficial 

como principal fonte de alimento para os foraminíferos bentônicos, especialmente em 

bacias oligotróficas. A concentração de clorofila a superficial, ao longo dos 3 meses que 

se antecederam à coleta, foi muito maior no setor Norte da BS, como pode ser visto na 

Figura 33. No sedimento não foi possível verificar uma diferença significativa da clorofila 

a e dos feopigmentos por região da BS (Figura 30), mas sim por transecto. Ao largo de 

Cabo Frio, no transecto H, os feopigmentos obtiveram valores mais elevados em quase 

todas as profundidades. Deve-se considerar a influência de diversas particularidades que 

ocorrem ao largo de Cabo Frio, dentre elas a presença da ressurgência de quebra de 

plataforma, que aumenta a produtividade superficial da região e a consequente deposição 

de alimento para o sistema bentônico; a fisiografia do talude continental que no transecto 

H é muito mais íngreme que nos demais transectos (Figura 39), porções com altas taxas 
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de sedimentação (MAHIQUES et al., 2004) e a ação dos vórtices da região (mais detalhes 

podem ser vistos no item 7.4, p. 111). 

 Conforme o relatório de contexto oceanográfico do cruzeiro SANSED (FARIAS 

et al., 2021), no período em que foram realizadas as coletas dos transectos ao sul, o vórtice 

anticiclônico VSP estava centrado em 27.2º S – 46.0º W (Figura 37a), região que 

compreende amostras do transecto A e B. No norte, foi descrita a formação de um dipolo 

vortical (VCF-VSP), centrado em 25.0º S - 41.5º W (Figura 37b). O soerguimento da 

picnoclina por vórtices e meandros ciclônicos como os de Cabo Frio, resulta no aumento 

da produção fitoplanctônica, enquanto em vórtices anticiclônicos como o de São Paulo, 

resulta no rebaixamento da nutriclina, o que diminuí a produção primária (VICENTE, 

2012). O VSP é uma feição descoberta recentemente, ainda pouco estudada e que chama 

atenção dos autores por sua recorrência e extensão vertical.  
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Figura 37 - (a) Média do campo de topografia dinâmica normalizada e velocidade geostrófica das 

campanhas SANSED 1 que corresponde ao período da coleta das amostras dos transectos A e B 

no sul da BS (11/06/2019 a 23/06/2019); e (b) SANSED 4, que corresponde ao período de coleta 

das amostras dos transectos G e H no norte (23/07/2019 a 03/08/2019) sobrepostos por campos 

de velocidade e função de corrente estimada por observação VM -ADCP (150khz) em 20 m. A 

linha violeta representa o domínio da aquisição de dados da campanha e a máscara cinza a 

plataforma continental delimitada pela isóbata de 150 m. Os círculos verdes representam as 

estações amostrais referentes ao período da coleta (Fonte: FARIAS et al., 2021) 

 Os baixos valores de abundância de espécies, riqueza e diversidade nos transectos 

A e B podem estar relacionados aos processos hidrodinâmicos decorrentes da presença 

do VSP na região desses transectos, no entanto, essa é ainda uma questão em aberto, visto 

a falta de conhecimento sobre a periodicidade do vórtice e o acoplamento bentos-pelágico 

na área, que informaria o tempo de resposta da mudança na estrutura da coluna de água 

no fundo oceânico. 

 Outros fatores podem estar atuando para que a densidade de foraminíferos seja 

menor nos transectos A e B em comparação aos transectos G e H. Como no sul da BS a 

plataforma continental é muito mais extensa em comparação ao norte da BS o aporte de 

material costeiro e de plataforma para o talude continental superior é possivelmente 

menor, visto que há um maior percurso da partícula orgânica percorrer até atingir maiores 

profundidades. Além disso, no norte da BS, o talude possui gradiente de declividade 

maior em comparação ao sul (Figura 38e Figura 39), o que poderia facilitar o fluxo 
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gravitacional de material do talude continental superior para regiões mais profundas. 

 O oxigênio intersticial não foi analisado neste estudo, porém sabe-se que a 

predominância de sedimento lamoso como ocorre no talude continental principalmente 

do setor Sul da BS, juntamente com a ausência de bioturbação nas estações mais 

profundas (Anexo A) pode dificultar a penetração do oxigênio no sedimento e o 

estabelecimento da fauna de FBs pode ser prejudicado (MURRAY, 2006). 

 Ao Norte e ao Sul da ISS a maior parte dos foraminíferos são descritos como 

infaunais. No entanto, há um aumento dos epifaunais com o aumento da profundidade. 

Levando em consideração o modelo TROX (JORISSEN et al., 1995), isso normalmente 

acorre em bacias oligotróficas onde os foraminíferos habitam porções mais rasas do 

sedimento em busca de alimento. Além disso, em ambos os setores da BS observou-se 

uma maior densidade de indivíduos na fração 63 µm (67 % dos indivíduos) o que é 

bastante documentado em bacias com pulsos sazonais de alimento (GOODAY et al., 

2002), em que se predominam os FBs oportunistas (r estrategistas), que são pequenos e 

se reproduzem rapidamente (e.g. Alabaminella weddellensis, Ioanella tumidula).  

 A composição de espécies de FBs vivos entre as regiões norte e sul é similar, 

como por exemplo as espécies Globocassidulina subglobosa, Trifarina bradyi, Reophax 

subfusiformis, Epistominella exigua, Reophax tortilis e Uvigerina auberiana são as mais 

abundantes em ambos os setores da BS. No entanto, as abundâncias destas espécies foram 

quase 3 vezes maiores no Norte da BS em relação ao Sul. Espécies como Reophax 

helenae, Glomospira serpens, Cyclammina cancellata, Nuttallides umbonifera, Ioanella 

tumidula e Ammodiscus sp. são mais abundantes na porção Sul da BS. Estas espécies já 

foram documentadas em locais com sedimento lamoso, águas frias, profundas (LY e 

KUHNT, 1994; OLIVEIRA-SILVA et al., 2005; HAYWARD et al., 2006) e, algumas 

delas como a R. helenae e a N. umbonifera, indicando locais com ação de corrente de 

fundo menos intensa e pouco aporte alimentar e/ou de baixa qualidade (GOODAY, 1996; 

SMART e GOODAY, 1997).  

 Neste trabalho o COT foi utilizado como indicador de fluxo de matéria orgânica 

que chega no assoalho oceânico. Assim como em DI BELLA et al. (2019), neste trabalho, 

as componentes lábeis e semilábeis do COT foram dadas pelo conteúdo clorofila a e 

feopigmentos (fração algal) e pela razão PRT:CARB, em oposição ao CARB mais 
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refratário. DANOVARO et al. (1993) sugerem que para considerar a MO lábil, a razão 

PRT:CARB deve ser >1. Na BS, a maioria das estações demonstraram estar relacionada 

a MO refratária (Figura 27e). As estações com valores da razão PRT:CARB >1 ocorreram 

predominantemente no talude superior (400 m) em ambas as regiões. A porção sul, 

também apresentou o maior conteúdo de PRT e, apesar de apresentar MO lábil de acordo 

com a razão proposta, possui em média teores mais baixos de clorofila a, e feopigmentos 

comparados com o transecto H (Figura 30). Esta maior presença de PRT no Sul da BS 

pode ser por um processo menos intenso de degradação e compostos lábeis da coluna 

d’água comum em oceano aberto (CAMPANYÀ-LLOVET et al., 2017).  

 Destaca-se que os valores de COT são referentes ao estrato de 0-2 cm do 

sedimento e, portanto, é resultante de uma mistura temporal, dependente da taxa de 

sedimentação, que varia com a profundidade e também por regiões norte e sul da BS, 

sendo 15,3 cm/kyr ± 19,9 para a região norte e 5,7 cm/kyr ± 3,6 para a região sul, para 

plataforma e talude superior, conforme MAHIQUES et al. (2004). Vale também salientar 

que o carbono orgânico pode ser advindo de diversas fontes, como: biogênica 

(e.g..organismos vivos e mortos), antropogênica (e.g. poluentes), continental 

(e.g..material em suspensão), fluxo vertical (e.g. fitoplancton) e advecção lateral 

(BOGGS. 2012; VICENTE, 2012). Na BS a MO é predominantemente marinha 

(MAHIQUES et al., 1999), no entanto pouco se sabe sobre o fluxo de carbono, desde a 

sua origem na superfície do mar até o depósito no substrato oceânico. Algumas 

suposições foram levantadas e são descritas ao longo da discussão.  

 O cluster e o nMDS realizados com a matriz de abundância total das espécies de 

FBs vivos revelaram uma compartimentação do talude por batimetria, com exceção do 

transecto H. Neste transecto, ao largo do Cabo Frio, as estações entre 400 e 1300 m de 

profundidade formaram um só grupo, ou seja, com uma composição faunística única além 

de apresentar características abióticas peculiares como os maiores valores de 𝑆𝑆̅̅ ̅, areia, 

clorofila a e feopigmentos no sedimento. O nMDS mostrou que a fauna se distinguiu em 

grupos por influência primordialmente da presença de sedimentos finos e da velocidade 

de corrente. À direita da coordenada 1 agruparam-se as estações mais profundas, no meio 

estão as estações de profundidades intermediárias e, à esquerda, as estações mais rasas. 

A coordenada 2 do nMDS mostra uma diferenciação da fauna por latitude, em que as 

estações ao norte da ISS estão acima e as do Sul abaixo. 
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 Os dados são aqui discutidos com ênfase na ecologia das espécies dos FBs e nos 

prováveis processos oceanográficos que os controlam na BS.  

7.1 Talude continental entre 400 e 700 m - Grupo I 

 O Grupo I, integra as estações do talude continental superior (A06, A07, B06, B07 

e G06) entre 400 e 700 m de profundidade que estão sob domínio da ACAS e AIA e das 

correntes CB e CCI. Mais da metade dos FBs do Grupo I são descritos como infaunais, e 

de hábitos alimentares predominantemente detritívoro, herbívoros e detritívoros-

suspensívoros. Estes fatos, atrelados aos valores elevados de riqueza, diversidade e 

equitabilidade indicam que esta porção do talude é um ambiente mesotrófico conforme o 

modelo TROX (JORISSEN et al., 1995).  

 O sedimento apresentou concentrações intermediárias de silte e areia e altas 

velocidade de corrente de fundo (𝑆𝑆̅̅ ̅). Os maiores conteúdos de areia nas estações em 400 

m e maiores valores de 𝑆𝑆̅̅ ̅, indicam que o talude continental superior está sob efeito da 

CB “polidora” de fundo. Conforme estudo de c) a areia da plataforma continental é 

transportada para o talude continental através da CB.  

 A MO nessas profundidades é composta por baixos valores de COT, CARB, LIP, 

clorofila a e feopigmentos mas com o maior valor de PRT e da razão PRT:CARB quando 

comparado às demais estações dos Grupos III e IV. As altas velocidades das correntes de 

fundo podem ser responsáveis pela baixa retenção de MO no sedimento, indicada pelo 

teor mínimo de feopigmentos em 400 m e de baixas concentrações de COT. Além disso, 

a CB pode estar dificultando o depósito de terrígenos o que justificaria a elevada presença 

de CaCO3 em A06 (MAHIQUES et al., 2020). Contudo, presume-se que a parcela de MO 

que chega ao assoalho oceânico é bastante lábil em relação aos Grupos III e IV e é 

rapidamente consumida pela elevada abundância de FBs.  

 As espécies como Islandiella norcrossi, Bulimina aculeata, Glomospira serpens 

e Ammodiscus spp. são algumas das espécies que contribuíram para dissimilaridade do 

Grupo I dos demais grupos. Estas espécies obtiveram correlações positivas e moderadas 

com PRT:CARB. Na literatura as espécies I. norcrossi, infaunal rasa, 

(BUBENSHSCHIKOVA et al., 2008) e B. aculeata, infaunal (MURRAY, 1991) já foram 

documentadas em locais com deposição de fitodetrito sazonal e com matéria orgânica 
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altamente nutritiva. As espécies G. serpens e Ammodiscus são formas epifaunais móveis 

que se alimentam de detritos orgânicos (LY e KUHNT, 1994) e toleram instabilidade 

ambiental, florescendo sempre em locais que outras espécies não podem competir 

(KAMINSKI et al., 1996).  

 A abundância no talude superior das espécies hialinas e detritívoras, 

Globocassidulina subglobosa epifaunal (GOODAY, 1994), infaunal (CORLISS; CHEN, 

1988; FONTANEIR et al., 2002) e Trifarina bradyi (epifaunal/infaunal rasa, MURRAY, 

1991), é indicativa de condições de maior intensidade de corrente, visto a constatação de 

correlações moderadas e positivas destas espécies com conteúdo de areia e 𝑆𝑆̅̅ ̅, 

respectivamente. Dados de literatura descrevem a espécie G. subglobosa em locais de 

forte corrente de fundo e sedimentos arenosos em áreas oligotróficas (SCHIMIEDL et 

al., 1997), corroborando os dados aqui obtidos. A G. subglobosa também é reconhecida 

como indicadora de ambiente com pulsos de alimento no Oceano Índico (SEN GUPTA, 

2010), relativamente intolerante a condições anóxica (GOODAY, 1993). Na Bacia de 

Campos, ambas espécies foram associadas à outras porcelanáceas e hialinas indicadoras 

de MO lábil (VICENTE, 2012). As espécies Uvigerina peregrina (RATHBURN; 

CORLISS, 1994) e Uvigerina auberiana, infaunais e detritívoras (MURRAY, 1991), 

estão presentes no Grupo I e já foram documentadas como indicadoras de fluxo de 

carbono (VICENTE et al., 2021). Além disso, BURONE et al. (2011) correlacionam o 

gênero Uvigerina spp., presente na plataforma sul da BS, à deposição episódica de 

fitodetritos.  

 A origem da matéria orgânica no talude continental da porção sul da BS ainda é 

uma questão em aberto. Como dito anteriormente, a influência da pluma do RdlP é 

detectada alcançando a isóbata de aproximadamente 200 m, no sul da BS, durante o 

inverno (MATANO et al., 2014; RAZIK et al., 2015). No entanto, no período da coleta 

das estações no sul, como pode ser visto no mapa da temperatura superficial do oceano 

(Figura 30a e b), a pluma do RdlP ainda não alcançava a BS. No talude continental 

superior do transecto A (400 m), OMACHI et al. (2022, em preparação) analisa, através 

de imagens de satélite e modelagem numérica, que o fluxo de carbono é proveniente de 

um filamento de clorofila a superficial advindo da Ilha de São Sebastião como pode ser 

visto na Figura 32. Todavia, ainda não há conclusão definitiva a cerca deste assunto.  
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7.2 Talude continental entre 1000 m e 1300 m - Grupo III 

 O Grupo III compõe as estações em profundidades intermediárias do talude 

continental no norte e sul da BS (1000 e 1300 m) sob domínio da AIA e ACS e da CCI e 

pela estação H11 (2400), sob domínio da APAN e CCP. Os índices ecológicos como 

densidade de indivíduos, riqueza, diversidade e equitabilidade apresentaram valores 

similares aos encontrados nas profundidades menores. A diversidade e a riqueza de 

espécies foram um pouco maior comparativamente às do talude continental superior. Este 

fato deve-se provavelmente à maior disponibilidade de alimento para os foraminíferos 

bentônicos, uma vez que foram observadas as maiores concentrações de COT, CARB e 

LIP nestas profundidades. Vale também mencionar que esta porção do talude apresentou 

também as maiores porcentagens de silte, e este último obteve correlação positiva com o 

COT. Sabe-se que sedimentos mais finos, possuem maior área de superfície, o que 

favorece a retenção do carbono orgânico em sedimentos lamosos (HEDGES E PRAHL 

et al., 1993). Além disso as partículas orgânicas podem ser adsorvidas pelas partículas 

minerais ou associadas à estrutura cristalina das argilas, apresentando menor 

probabilidade de sofrer processos de degradação na coluna d’água (McCAVE, 1986). 

 Nessa porção intermediária do talude também houve a predominância de 

foraminíferos infaunais e aglutinantes. Conforme modelo proposto por JORRISEN et al. 

(1995) há uma relação positiva entre o fluxo orgânico para o fundo e a profundidade do 

microhabitat, sugerindo que há a disponibilidade de alimento para a comunidade 

bentônica. Além disso, observou-se que em 1300 m de profundidade os foraminíferos 

caracterizados como infaunais profundos e/ou intermediários foram mais abundantes, o 

que pode significar uma maior retenção e/ou regularidade no aporte de MO no sedimento, 

visto que os organismos nestes microhabitats são mais estáveis ao longo do tempo por 

não dependerem exclusivamente dos depósitos de fitodetritos (FONTANIER et al., 

2003). As espécies aglutinantes são menos influenciadas pela labilidade da MO 

(GOODAY, 2003; KOHO et al., 2008) em comparação às calcárias, o que coincide com 

as razões < 1 de PRT:CARB nessas profundidades. 

 Para compreender melhor estes processos, o estudo da fauna trás luz a estas 

discussões. Segundo a análise SIMPER as espécies Hansenisca soldanii, Hoeglundina 

elegans, Reophax scorpiurus, Bolivina albatrossi, Reophax tortilis, Reophax 
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spiculotestus e Reophax spiculifer são algumas das que caracterizam o Grupo III. A 

maioria destas espécies obteve correlações com feopigmentos, conteúdo de COT e/ou 

CARB no sedimento. A presença abundante do gênero Reophax no talude continental 

intermediário nos transectos A, B e G indica uma matéria orgânica refratária disponível 

no sedimento, uma vez que esta grande parte das espécies deste gênero são beneficiadas 

com a presença de fitodetritos degradados e/ou associados à população bacteriana 

(GOODAY, 1996). 

 As espécies H. soldani e R. scorpiurus já foram reportadas em locais oligotróficos, 

bem oxigenados, com fortes correntes de fundo e com baixo pulso de suprimento 

alimentar para o substrato oceânico (SMART e GOODAY, 1997; SCHMIEDL et al., 

1997; HESS e KUHNT, 1996; KURBJEWEIT et al., 2000; BREMER e LOHMANN, 

1982; GOODAY, 1993; GOODAY, 1994). No Golfo da Biscaia, FONTANIER et al. 

(2003) relatam que a H. elegans indica fluxo orgânico gradualmente decrescente para 

áreas mais profundas. No cânion de Setúbal (Lisboa, Portugal), a H. elegans está limitada 

no primeiro centímetro do sedimento e em locais com conteúdo intermediário a baixo de 

fitopigmentos. A espécie Bolivina albatrossi é considerada uma "espécie pequena, 

infaunal, tolerante ao H2S e oportunista" (SEN GUPTA et al., 1997) e que pode se 

beneficiar em locais considerados hostis para outras espécies (FONTANIER et al., 2014). 

Em SOUSA et al. (2006), na Bacia de Campos, entre 21-22º e 750-1950 m de 

profundidade, a B. albatrossi foi associada a outros foraminíferos em um ambiente 

oligotrófico com flutuações de matéria orgânica sazonal e à presença da AIA.  

 Ainda não há bibliografia sobre a ecologia da R. tortilis, mas sabe-se que ela 

ocorreu também na Bacia de Campos e foi descrita como Reophax spiculifer e/ou R. 

spiculotestus ocorrendo entre 1000 e 1900 m do talude continental (YAMASHITA, 

comunicação pessoal). A R. tortilis é descrita como uma espécie que aglutina grãos de 

sedimentos finos à grossos (ZENG, 2001) enquanto a R. spiculifer e R. spiculotestus 

aglutinam seletivamente silicatos (espículas de esponjas e clastos de quartzo). Alguns 

espécimes da R. tortilis também apresentaram espículas de esponja e foram denominados 

de Reophax cf. tortilis. A presença da Reophax cf tortilis, R. spiculifer e R. spiculotestus 

na BS entre 1000 m e 1300 m pode ser favorecida pela alta disponibilidade de grãos de 

silicato nos sedimentos circundantes (CAPODONTI, 2020). Na margem portuguesa, 

DESSANDIER et al., (2016) relata que a R. spiculifer, dentre outras espécies, foi 
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encontrada essencialmente em ambientes de águas profundas onde a MO refratária estava 

presente. Esta espécie foi abundante ao largo do Douro em sedimentos com altos e baixos 

teores de MO, sugerindo que esta espécie está também adaptada a condições tróficas 

variáveis. Na bacia de Campos a espécie R. spiculotestus também foi identificada em 

abundância na profundidade de 1300 m e obteve correlação positiva e forte com COT, 

indicando que essa espécie seria euritrófica, provavelmente migrando na coluna 

sedimentar (KITAZATO, 1994), dependendo da disponibilidade de alimento 

(YAMASHITA, 2015).  

 Sabe-se que a taxa de sedimentação no talude continental da BS em 1200 m de 

profundidade pode ser até 40 vezes menor do que a detectada em 500 m (MAHIQUES et 

al., 2011; SCHATTNER et al., 2018). Espécies encontradas no Grupo III como B. 

albatrossi e R. spiculotestus foram associadas ao transporte lateral de alimento na Bacia 

de Campos (VICENTE et al. 2012, 2021). Ao que tudo indica pode haver um menor 

transporte vertical de alimento para o talude continental nessas profundidades e também 

um decaimento da qualidade desse alimento, indicando que a matéria orgânica nos 

sedimentos provém de outras fontes como a advecção lateral junto ao assoalho, 

ressuspensão do sedimento e o conteúdo orgânico dos próprios organismos bentônicos 

mortos (BREWER et al., 1976). A presença de sedimento lamoso facilita o acúmulo e 

preservação da MO, o que beneficia a fauna de FBs encontrada nessas profundidades da 

BS, principalmente de espécies não seletivas, ou seja, que se alimentam de vários tipos 

de alimento (lábil e refratária), por mais de um mecanismo como é o caso do gênero 

Reophax (detritívoro-depositívoro) e de várias outras espécies aglutinantes encontradas 

no Grupo III (Cribrostomoides subglobosus, Karrerulina conversa, Lagenammina 

atlantica, ver APÊNDICE B, p.145).  

 No Grupo III, destaca-se a estação H11, localizada no PSP. A estação possui em 

abundância as espécies do gênero Reophax, menor conteúdo de argila e maior valor de 

𝑆𝑆̅̅ ̅ do que as demais estações localizadas no Platô. A região foi descrita através de 

análises geomorfológicas prévias, pela equipe do PCR-BS, como uma zona de 

movimento de massa. Na Bacia de Campos, esse tipo de feição foi bastante encontrado 

(DE ALMEIDA; KOWSMANN, 2015) ao longo do talude e PSP, e são amplamente 

controlados pela declividade do talude, geologia de subsuperfície e por correntes 

geostróficas (VIANA et al., 1998). Por ser uma região geologicamente instável, a 
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presença sedimentos de granulometria mais grossa, e de maior conteúdo de matéria 

orgânica, comparada com as estações de mesma profundidade, pode ser uma 

consequência da remobilização dos sedimentos sobrejacentes. 

7.3 Talude continental entre 1900 m e 2400 m - Grupo IV 

 O Grupo IV, composto pelas estações do talude continental inferior (1900 m) e 

do PSP (2400 m) estão sob domínio da APAN e CCP. Este Grupo apresentou os menores 

valores de densidade de espécies, riqueza, diversidade e a maior dominância. Este fato 

deve-se provavelmente à menor disponibilidade de alimento para os foraminíferos 

bentônicos, uma vez que foram observadas as menores concentrações de COT, PRT, LIP 

e feopigmentos nestas profundidades. Em relação aos demais grupos, o Grupo IV 

apresentou a maior proporção de foraminíferos epifaunais e vivendo no estrato de 0-1 cm 

do sedimento. Este fato coincide com o modelo TROX (ver seção 3.2, p. 26) em que é 

explicitado que a escassez de alimento força os foraminíferos a habitarem porções mais 

rasas do substrato uma vez que as partículas de alimento que podem ser metabolizadas 

são logo consumidas na superfície, restando pouco alimento para as camadas subjacentes.  

 O sedimento no talude inferior e no PSP apresentou os maiores conteúdos de silte 

e argila, o que pode estar relacionado às baixas velocidades de correntes. Nessas 

profundidades foram obtidos os menores valores de 𝑆𝑆̅̅ ̅, o que coincide com as baixas 

velocidades da CCP que atuam na região (SILVEIRA et al., 2020). Os conteúdos 

elevados de CaCO3 no sedimento demonstram que há possível diminuição de aporte de 

terrígenos para a região, predominando os sedimentos de origem biogênica. Diferente do 

Grupo III, apesar do conteúdo de sedimentos finos ser ainda maior, não há acúmulo de 

COT nas amostras de sedimento do Grupo IV. Este fato pode estar relacionado ao menor 

fluxo vertical de carbono orgânico devido a maior profundidade da coluna d’água, o que 

aumenta o percurso das partículas orgânicas até o assoalho oceânico e, portanto, a 

degradação e remineralização destas. Além disso as águas ricas em oxigênio da APAN 

podem contribuir para o baixo potencial de preservação da MO no substrato (FRENZ et 

al., 2003). 

 Assim como no Grupo III, os foraminíferos de carapaça aglutinante predominam, 

mas há um ligeiro aumento dos hialinos devido a dominância das espécies calcárias 

Ioanella tumidula e Alabaminella weddellensis. Estas última é oportunista e pequena, 
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comumente associadas à outras indicadoras de fitodetritos (E. exigua e G. subglobosa) 

(GOODAY, 1993; GOODAY e TURLEY, 1990). Apesar destas estações não 

apresentarem consideráveis valores de fitopigmentos (clorofila a e feopigmentos) 

GOODAY (1996) afirma que as populações fitodetritívoras podem oscilar com a 

presença ou a ausência de fitodetritos. No entanto, espécies oportunistas costumam ter 

ciclos de vida curtos, com aproximadamente 28 dias (HEMLEBEN et al., 1989; 

SCHIEBEL e HEMLEBEN, 2017) e com rápido crescimento em resposta à entrada de 

alimento, mas este período ainda é pouco conhecido, limitado a pouquíssimas espécies 

devido a dificuldade metodológica (BELLIER et al., 2010).). Sendo assim é difícil 

determinar quando e por quanto tempo a A. weddellensis estaria vivendo no sedimento e 

se refletiria ou não um aporte recente de fitodetritos. Seria preciso estudos sazonais para 

avaliar como e se ocorre aporte de fitodetritos para o talude inferior e PSP e como essas 

espécies oscilam ao longo do tempo  

 Ainda assim, há entrada de MO lábil para estações profundas como pode ser visto 

pela razão PRT:CARB nas estações A10 e B11. Todavia, quando alcançam o assoalho 

oceânico são facilmente degradas por bactérias e outros protistas (GORBARENKO et al., 

2020). Uma hipótese para a disponibilidade de alimento fresco para essas profundidades 

seria através da ação dos vórtices. Conforme a Figura 37, a borda do vórtice de SP 

percorre a regiões próximas ao talude inferior e platô de SP da BS e, como dito 

anteriormente (seção 4.2, p. 34), a borda de vórtices anticiclônicos podem ser regiões 

produtivas devido a instabilidades em submesoescala, que emergem águas mais 

profundas. Essa poderia ser uma explicação para a presença de espécies fitodetritívoras 

nessas regiões mais profundas e distantes da costa. Outra hipótese seria da espécie A. 

weddellensis e a I. tumidula serem tolerantes às regiões com baixa disponibilidade e 

qualidade de alimento na BS. 

 Na BS as espécies Eratidus foliaceus, Ioanella tumidula e Reophax helenae se 

correlacionaram com presença de argila no sedimento, enquanto as espécies A. 

weddellensis e Nuttallides decorata se correlacionaram positivamente coma porcentagem 

de CaCO3 detectada nestas estações, principalmente no PSP. A espécie R. helenae já foi 

descrita em locais com baixa velocidade de corrente de fundo, substrato lamoso e com 

pouco aporte de MO (GOODAY, 1996). A espécie Reophax spiculifer, apesar de aparecer 

em baixa abundância (<2% de abundância relativa), ocorreu em todas as estações do 
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Grupo IV enquanto a espécie R. agglutinatus foi bastante abundante exclusivamente em 

1900m. Juntas, as espécies R. agglutinatus e R. spiculifer já foram documentadas em 

ambientes de águas profundas, onde a MO refratária é presente (DESSANDIER et 

al.,2016). A espécie I. tumidula, epifaunal, foi descrita em regiões com substrato lamoso, 

em grandes profundidades como planícies abissais (MARTINS e GOMES, 2004), e 

considerada uma espécie sensível, ou seja, que ocorre principalmente em ambienteis 

naturais, com teores baixos a moderados de matéria orgânica, oligotróficos e não poluídos 

(ALVE et al., 2016). A espécie E. foliaceus já foi identificada com outras espécies em 

regiões profundas, mostrando dominância em condições adversas como hipóxia 

(DIJKSTRA et al., 2017), baixa disponibilidade de alimento (JORRISSEN; WITTLING, 

1999) e sedimentos lamosos (acima de 90% de lama) (ALVE et al., 2011). 

 Em um estudo feito no Golfo do México (SEN GUPTA et al., 2009), os autores 

perceberam um aumento significativo das espécies N. decorata, I. tumidula com o 

aumento da profundidade no talude (>2000 m). A espécie I. tumidula parece ser 

beneficiada em condições bem oxigenadas no ártico (HUSUM et al., 2015) e a espécie 

N. decorata associada a locais com baixa dissolução de carbonato, e intolerante a regiões 

com baixas concentrações de oxigênio (DIGNES, 1979; PFLUM e FRERICHS, 1976), o 

que coincide com as características da APAN presente nessas profundidades. Vale 

salientar também que FRISCH et al. (2011) definiu a Profundidade de Compensação da 

Calcita (PCC) em 4500 a 5000 m de profundidade para o Oceânico Atlântico, sendo assim 

os baixos valores de densidade nessas estações profundas e o aumento de foraminíferos 

aglutinantes não podem ser explicados pela PCC. 

 A espécie Eggerelloides advenus foi bastante abundante nas estações B10 e G10. 

Esta espécie é tolerante a contaminantes e já foi utilizada em estudos de monitoramento 

ambiental (McGANN et al., 2021). A E. advenus pode refletir a capacidade da espécie de 

colonizar rapidamente em áreas anteriormente impactadas (McGANN et al., 2021). No 

caso da BS, a espécie parece ser tolerante às condições oligotróficas dessa batimetria. 

7.4 Talude continental ao largo de Cabo Frio (400 m a 1300 m) – Grupo II 

 O Grupo II, composto quase que exclusivamente pelas amostras do transecto H 

(H06, H07, H08 e H09) e pela estação G07, está sob domínio de diversas massas d’água 

(ACAS, AIA, ACS) e correntes (CB e CCI). Este Grupo é marcado pelos maiores valores 
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de densidade, riqueza e diversidade. Este fato deve-se à disponibilidade de alimento 

fresco, como visto pela alta quantidade de clorofila a e feopigmentos detectados no 

transecto H e pela razão PRT:CARB >1 em H06, H08 e H09. Nestas estações foram 

encontrados muitos foraminíferos infaunais, habitando a camada de 1-2 cm do sedimento, 

o que é um indicativo de disponibilidade de alimento, como visto pelo modelo TROX. A 

predominância de foraminíferos na fração 63 µm, ou seja, de organismos menores, 

também é comum em regiões sob influência de ressurgência, onde há mais foraminíferos 

oportunistas que se reproduzem rapidamente em resposta ao aporte sazonal de alimento. 

Vale frisar que no Grupo II, assim como ocorre no Grupo I, a quantidade de COT, e CBPs 

(PRT, CARB e LIP) foi inferior à encontrada nas do Grupo III e em contrapartida os 

valores de 𝑆𝑆̅̅ ̅ e de areia foram os maiores encontrados. Diante disso, mais uma vez 

estima-se que o tipo de sedimento arenoso, e as maiores velocidades de corrente de fundo 

não permitem que a MO se acumule no substrato, mas que ainda assim há um aporte 

constante e considerável de fitopigmentos ao largo de Cabo Frio que permite o 

desenvolvimento da fauna bentônica na região. 

 A fauna de FBs neste Grupo é fortemente afetada por um aumento da 

produtividade primária superficial em decorrência da ressurgência de CF que também 

pode ser observado outono/ inverno, mas em menor intensidade (MOSER e 

GIANESELLA-GALVÃO, 1997), somado ao recorrente vórtice ciclônico de Cabo Frio 

que eleva a picnoclina aumentando a produtividade em subsuperfície (OSGOOD et al. 

1987; CAMPOS et al., 2000). Devido ao transporte de Ekman a pluma de ressurgência é 

comumente encontrada avançando sentido offshore (SUMIDA et al., 2005). Como 

consequência há um aumento de suprimento alimentar para os FBs do transecto H e G até 

profundidades consideráveis (1300 m).  

 A presença de sedimentos enriquecidos em fitopigmentos no transecto H e as altas 

densidades de indivíduos de FB podem também estar relacionados a processos 

hidrodinâmicos que extrapolam o limite norte da bacia. Ao largo do Cabo de São Tomé 

(21º-22º S) uma pluma decorrente da ressurgência da ACAS sobre a plataforma aparenta 

ser transportada para o embaiamento de São Paulo através da CB (CIOTTI e KAMPEL, 

2001), somando assim à ressurgência de CF. Logo, o aumento da produtividade primária 

propiciaria no maior suprimento alimentar para os FBs no talude continental ao largo de 

Cabo Frio.  
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 A presença de uma morfologia de fundo heterogênea, com alta declividade, 

feições descritas como zonas de movimento de massa e fundo ondulado (ANEXO A, p. 

168) desempenham uma grande influência nas estações do Grupo II. A inclinação mais 

íngreme do talude favorece velocidade de corrente mais alta, em contraste com 

morfologias do tipo terraço que resultam em condições de fluxo mais baixa (PREU et al., 

2013; McCAVE et al., 1982), o que coincide com os altos valores de 𝑆𝑆̅̅ ̅  encontrados ao 

longo do transecto H. Além disso, a alta declividade do talude também poderia facilitar o 

transporte de alimento do talude continental superior para maiores profundidades por 

fluxo gravitacional (MURRAY et al., 2006).  

 O estudo da composição faunística reforça os processos oceanográficos aqui 

descritos. No Grupo II as espécies abundantes foram similares às do talude continental 

superior (Grupo I), como a G. subglobosa, Siphonina bradyana, T. bradyi, Uvigerina 

auberiana e Gavelinospsis translucens. Estas espécies obtiveram correlações positivas e 

moderadas com porcentagem de areia e/ou valores de 𝑆𝑆̅̅ ̅. Na Bacia de Campos estas 

mesmas espécies, com exceção da G. translucens, também apresentaram correlações com 

areia, em uma profundidade sob influência da CB e CCI (YAMAHISTA, 2015) e são 

indicadoras de locais com altas velocidades de correntes de fundo. Os altos conteúdos de 

areia e de 𝑆𝑆̅̅ ̅ detectados no Grupo II bem como a presença da G. subglobosa, sugerem 

que o talude continental ao largo de Cabo Frio é impactado por intensas correntes de 

fundo em comparação as mesmas profundidades no sul da BS.  

 A interação entre o VCF e o VSP leva à formação de uma estrutura bipolar, região 

ao largo de Cabo Frio, na qual a CB é o eixo principal entres os dois vórtices e, como 

explicado em FARIAS et al. (2021), os vórtices com polaridades opostas causam um 

somatório de velocidades na região comum entre eles, o que ocasionam instabilidades 

hidrodinâmicas na região e que podem estar influenciando no transporte de partículas 

mais grossas para o talude continental. 

 Na Bacia de Campos as espécies G. subglobosa, S. bradyana e a T. bradyi 

indicaram aumento na qualidade da matéria orgânica particulada e a espécie U. auberiana 

é comumente encontrada em ambientes ricos em orgânicos (FONTANIER et al 2014), 

sugerindo que a MO que chega ao largo de CF é de boa qualidade. As espécies 

Gavelinopsis translucens e Gavalinopsis praergeri presentes principalmente em 400 m, 
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700 m e ao longo do transecto H são alimentadoras do tipo suspensívoras, ou seja, 

estendem suas redes pseudopodiais na coluna d’água para coletar partículas de alimento. 

Em oceano profundo (SCHRÖDER, 1986), essas espécies são frequentes em locais onde 

as correntes de contorno trazem suprimento constante de partículas de alimento em 

suspensão, ou seja, em locais com alta energia de fundo (LINKE e LUTZE, 1993). Cabe 

salientar que estas espécies ocorreram mais no setor Norte da BS, e que a G. subglobosa 

bastante presente nessas mesmas localidades, pode se alimentar de forma detritívora, mas 

também suspensívora. 

 As espécies Epistominella exigua, Reophax subfusiformis e Bolivina ordinaria 

que obtiveram correlação positiva e moderada com feopigmentos são umas das que mais 

contribuíram para a dissimilaridade do Grupo II. A E. exigua é amplamente descrita como 

indicadora de aporte sazonal de MO e em locais de ressurgência. Na Bacia de Campos, 

conjuntamente com a R. subfusiformis, estas duas espécies foram descritas entre 400 e 

1300 m de profundidade em locais com disponibilidade de alimento e com ação de 

corrente de fundo intensa. A espécie B. ordinaria ocorreu em todas as estações do Grupo 

II e é uma espécie altamente adaptável, com uma ampla tolerância a diferentes parâmetros 

ambientais levando a uma distribuição ubíqua, ocorrendo em abundância em zonas com 

alta entrada de fitoplâncton (MENDES et al., 2012). Vale destacar que as espécies com 

Bolivina minima e Siphonina bradyana ocorreram quase exclusivamente na estação H06. 

Ambas obtiveram correlações positivas e moderadas com 𝑆𝑆̅̅ ̅. O gênero Bolivina e a 

espécie S. bradyana já foram associadas a locais com baixo oxigênio dissolvido (e.g. zona 

mínima de oxigênio no Golfo do México) (e.g. MORRISON et al., 1983; VAN DER 

ZWAAN et al., 1999). Nessa estação não foi verificado a presença de bioturbação o que 

pode indicar que o sedimento no local pode não ser bem oxigenado. Este fato também 

explicaria o índice de dominância mais elevado em H06 e a menor equitabilidade 

comparando-o com todo transecto.  

7.5 Síntese dos padrões de distribuição da fauna de foraminíferos 

 Os esquemas ilustrativos das figuras Figura 38 e 39 sintetizam o padrão de 

distribuição dos FB vivos e quais as variáveis ambientais condicionantes nas regiões 

Norte e Sul da BS sendo possível vislumbrar as diferenças entre estes dois setores, entre 

os transectos e entre estações amostrais. As espécies ilustradas representam algumas das 
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mais abundantes e frequentes em cada estação amostral. 

 No sul da BS os grupos formados no cluster por similaridade faunística ficaram 

divididos por batimetria. A riqueza e diversidade se correlacionam com o conteúdo de 

lipídios e feopigmentos, com maiores quantidades nas porções intermediárias do talude 

continental, enquanto há dominância de espécies em locais com sedimentos mais finos. 

As espécies I. norcrossi, B. currai, B. aculeata, e G. serpens presentes no Grupo I, 

principalmente na estação A06, demarcam regiões com a presença de MO lábil, dada pela 

correlação de suas abundâncias com a razão PRT:CARB > 1, bem como a U. auberiana 

que se correlacionou com os feopigmentos e que foi abundante entre 400 m a 700 m de 

profundidade. A espécie Adercotryma glomerata foi encontrada principalmente em A06 

e B06, é uma espécie generalista, que vive em uma variedade de condições de suprimento 

alimentar, habitando em várias profundidades no sedimento durante o ano, respondendo 

à chegada de pulsos de fitodetritos sazonais epifaunalmente, mas vivendo infaunalmente 

pelo resto do ano (KAMINSKI e GRADSTEIN, 2005). A A. aglomerata também já foi 

encontrada em locais com sedimento arenoso onde as taxas de sedimentação são baixas 

(SNYDER, 1990) como é o caso em 400 m de profundidade na BS devido a ação polidora 

da CB (MAHIQUES et al., 2002). Apesar das espécies T. bradyi e G. subglobosa terem 

sido mais abundantes no Grupo II, como mostra a análise do SIMPER, estas espécies 

também foram abundantes e frequentes no Grupo I e indicam a influência das altas 

velocidades da CB nessas estações.  

 Nas profundidades intermediárias do talude continental no Sul da BS predominam 

o acúmulo de MO e os sedimentos finos, principalmente na isóbata de 1300 m de 

profundidade. Espécies aglutinantes de hábito alimentar detritívoro-depositívoro como as 

do gênero Reophax são abundantes nessa faixa batimétrica assim como outras espécies 

calcárias como H. soldanii, B. albatrossi e H. elegans demonstrando que há um 

beneficiamento de espécies que se alimentam de forma não seletiva.   

 No Norte da BS a presença da clorofila a, dos feopigmentos, da areia e de altas 

correntes de fundo imprimem uma grande influência na densidade e riqueza de espécies. 

Os locais com grandes quantidades de COT, CBPs como o CARB e de sedimentos finos 

como a argila são regiões que apresentaram dominância de espécies. No entanto, deve-se 

destacar que no norte há dois cenários de distribuição dos foraminíferos: o do transecto 
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G que, em termos de composição faunística se assemelha aos transecto A e B, e o do 

transecto H, que apresenta variáveis ambientais e bióticas particulares. Uma das 

principais diferenças entre os transectos G e H no Norte está na fisiografia de fundo, com 

uma maior declividade do talude em H, além de sua maior proximidade com a costa, uma 

região altamente produtiva devido a pluma de ressurgência de Cabo Frio. No transecto H 

há elevada densidade e riqueza de espécies até grandes profundidades (1300 m) e estes 

mesmos índices ecológicos apresentaram uma forte correlação com a clorofila a 

superficial (Figura 32). A razão PRT:CARB também revela que alimento de boa 

qualidade (>1) atinge o substrato até cotas batimétricas de 1300 m no transecto H.  

 Tanto no transecto G quanto em H as espécies que marcam a presença de uma 

MO lábil no Norte da BS são as espécies fitodetritívoras já muito documentadas em 

regiões de ressurgência como a E. exigua e H. guttifer (FONTANIER et al., 2003). Outras 

espécies como B. ordinaria, C. subglobosus, G. praegeri, H. soldanii, Psammosphaera 

sp., R. scorpiurus, R. subfusiformis e R. tortilis se correlacionaram com os fitopigmentos 

(clorofila a e/ou feopigmentos) e ocorreram entre 400 m e 1300 m de profundidade, 

demonstrando que há disponibilidade de alimento fresco até consideráveis profundidades 

no Norte da BS. As espécies S. bradyana, S. reticulata se correlacionaram com 

PRT:CARB. E as espécies que marcam alta intensidade de corrente e suprimento 

constante de alimento são as do tipo suspensívoras como a G. praergeri e a G. translucens 

e a espécie que é suspensívora-detritívora como a G. subglobosa que ocorreram em 

abundância no talude continental superior de ambas as regiões, mas principalmente ao 

largo de Cabo Frio. 

 No Sul e no Norte da BS o talude continental inferior (1900 m) e o platô de São 

Paulo (2400 m) apresentaram similaridades faunísticas, com exceção da estação H11. O 

arcabouço de dados obtidos neste trabalho, demonstram que essa região mais profunda é 

bem oxigenada, com sedimento lamoso e escassez de alimento. Há presença de espécies 

indicadoras de correntes de baixa velocidade (i.e. R. helenae), de MO refratária (i.e. R. 

agglutinatus e R. spiculifer) e de escassez de alimento (E. foliaceus). No entanto há 

também a presença de foraminíferos indicadores de aporte sazonal de fitodetritos como a 

(A. weddellensis e I. tumidula), e a presença de MO lábil em A10 e B11 dada pela razão 

PRT:CARB, sugerindo que possivelmente houve entrada de alimento fresco para a região 

algum tempo antes da coleta. Contudo, seria preciso estudos sazonais para informar a 
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resposta destes foraminíferos à entrada episódica de fitodetritos em grandes 

profundidades. 
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Figura 38 - Perfil esquemático da distribuição das espécies de foraminíferos bentônicos vivos com maiores frequências, ao longo dos transectos A e B na Bacia 

de Santos. A direção da CCI pode não estar correta para o transecto A, uma vez que a região pode estar na zona de Bifurcação de Santos.  
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Figura 39 - Continuação do perfil esquemático da distribuição das espécies de foraminíferos bentônicos vivos com maiores frequência, ao longo dos transectos, 

G e H na Bacia de Santos. 
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Legenda das espécies: 
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8 CONCLUSÃO 

 Os índices ecológicos dos FBs vivos como densidade, riqueza, diversidade e dominância 

de espécies apresentam uma clara diferenciação por região Norte e Sul da BS. A composição das 

populações de FBs vivos em geral está distribuída no talude continental da BS de acordo com um 

gradiente batimétrico. Diferenças na estrutura ecológica permitem reconhecer que esses 

microrganismos têm sua ocorrência segundo quatro setores na bacia: entre 400 e 700 m de 

profundidade, entre 1000 e 1300 m, talude continental inferior/PSP (entre 1900 e 2400 m) e o 

talude ao largo de Cabo Frio (entre 400 e 1300 m). 

 A disponibilidade e a qualidade de alimento são os principais fatores condicionantes na 

distribuição dos foraminíferos no talude da BS. Para o período do outono/inverno, o Sul da BS 

demonstra ser um local muito oligotrófico e com disponibilidade de alimento de baixa qualidade 

e dominância de espécies. Os fitopigmentos e a fração biopolimérica como a proteína e os lipídios 

compreendem a porção mais lábil do carbono orgânico total. Em bacias oligotróficas como no 

caso da BS, os foraminíferos bentônicos dão preferência para locais mais enriquecidos em 

fitopigmentos e, secundariamente, para locais enriquecidos em biopolímeros como lipídios e 

proteínas. Este fato confere vantagem ao Norte da ISS, principalmente no talude continental ao 

largo de Cabo Frio, onde foram detectadas maiores concentrações de fitopigmentos no COT e 

onde a densidade, riqueza e diversidade de FBs vivos foi maior. 

 Ao Sul da ISS a riqueza e a diversidade das espécies respondem à presença dos LIP. Os 

FBs aglutinantes estão em locais onde há mais CBP e feopigmentos, e os hialinos onde há maiores 

velocidades de corrente de fundo. Ao Norte da ISS a densidade e a riqueza dos FBs estão 

relacionadas aos fitopigmentos e a concentração de clorofila a superficial. Os FBs aglutinantes 

estão em locais com baixa velocidade de corrente de fundo e com maior porcentagem de argila e 

os hialinos estão em locais onde foram detectadas maiores concentrações de clorofila a superficial 

medida por satélite. Em resumo, o fitopigmento no sedimento é um importante parâmetro para 

analisar a qualidade de alimento disponível para os FB, principalmente em bacias oligotróficas 

com eventos contínuos de ressurgência, como é o caso da região ao largo de Cabo Frio. Os 

carbonos biopoliméricos controlam a distribuição dos FBs vivos em locais mais oligotróficos, 

como no caso do talude continental no Sul da BS.  
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 A granulometria, a velocidade de corrente de fundo e a morfologia do talude continental 

também desempenham papeis importantes na distribuição da fauna. Regiões com presença maior 

de CaCO3 apresentaram menor riqueza de espécies no Norte da BS, o que pode indicar uma menor 

tolerância dos indivíduos a este tipo de substrato na bacia. Regiões com fortes correntes de fundo, 

com substrato arenoso, como no caso da maioria das estações ao Norte da ISS, parecem beneficiar 

o estabelecimento das funas de FBs vivos na BS. A maior declividade do talude em G e H, atrelado 

à sua maior proximidade à costa, aos eventos de ressurgência de CF e aos vórtices que elevam a 

produtividade primária superficial, também são responsáveis pelos elevados índices de densidade, 

riqueza e diversidade nestes transectos.  

 Em toda a BS, a isóbatas de 400 de profundidade possui um menor acúmulo de MO em 

relação ao talude continental entre 700 e 1300 m, o que reafirma a ação da CB polidora de fundo. 

Foraminíferos suspensívoros ou detritívoro-suspensívoros estão em maior abundância no talude 

continental superior e ao longo do transecto H, onde há altos valores de 𝑆𝑆̅̅ ̅, onde a interface água-

sedimento possui alta energia e o alimento pode ser transportado por suspensão e/ou 

ressuspendido.  

 A composição das associações de foraminíferos permite detectar a provável influência da 

pluma de ressurgência de CF que atinge o talude continental como por exemplo as espécies 

Epistominella exigua, Bolivina albatrossi, Bolivina ordinaria, Gavelinopsis praereri que estão 

amplamente distribuídas, principalmente ao Norte da ISS, além das aglutinantes Cribrostomoides 

subglobosus, Hormosinelloides guttifer, Reophax tortilis, Ammodiscus planorbis, Recurvoidella 

bradyi e Haplophragmoides emaciatia. As espécies Bolivina currai, Bulimina aculeata, 

Siphonina reticulata, Islandiella norcrossi, Glomospira charoides e Glomospira serpens são 

indicadoras de MO lábil na BS principalmente no Sul.  

 Torna-se cada vez mais seguro a utilização de espécies como a Globocassidulina 

subglobosa, a Trifarina bradyi e a Siphonina bradyana como proxies de intensidade de corrente 

de fundo dado que estas espécies obtiveram correlações com areia e 𝑆𝑆̅̅ ̅, assim como na Bacia de 

Campos. 

 No talude inferior/Platô de São Paulo os baixos valores de densidade não podem ser 

explicados pela profundidade de compensação da calcita, que estaria na região situada em 
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aproximadamente 4500 m de profundidade. Baixos valores de diversidade e a alta dominância de 

espécies de foraminíferos aglutinantes epifaunais sugerem condições oligotróficas, com baixa 

disponibilidade de alimento. Entretanto, seria necessário um estudo sazonal para compreender a 

presença dominante de espécies hialinas indicadoras de aporte de fitodetritos como a A. 

weddellensis e a I. tumidula nessas profundidades. 

 Conclui-se que qualidade da matéria orgânica presente no substrato é mais importante do 

que a quantidade para o estabelecimento das faunas de FBs vivos na BS. Uma grande parte do 

alimento disponível para os FBs no talude continental da BS depende de processos oceanográficos 

como a ressurgência da ACAS e os vórtices ciclônicos que aumentam a produtividade primária 

superficial. Nota-se a importância de compreender melhor o acoplamento bento-pelágico, como 

a dinâmica dos vórtices na BS por se tratar de grandes feições oceanográficas com possível 

potencial para intervir na produção e no transporte de alimento para regiões mais afastadas da 

costa.  
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APÊNDICE A – Planilha de identificação de espécies 

Tabela A.1- Matriz de densidade de indivíduos (com filtro de 2 % de abundância relativa em pelo menos 3 amostras) em 100 cm3 de sedimento, >0,63 µm 

no estrato de 0-2 cm. As espécies que obtiveram pelo menos 5 % de abundância relativa em 1 amostra estão representadas em negrito. 

Espécies A06 A07 A08 A09 A10 A11 B06 B07 B08 B09 B10 B11 G06 G07 G08 G09 G10 H06 H07 H08 H09 H10 H11 

Adercotryma glomeratum 33 0 2 9 1 0 27 0 0 6 0 1 0 5 4 0 0 56 0 4 4 0 3 

Alabaminella weddellensis 6 0 0 0 4 19 16 11 0 2 46 27 17 1 0 4 202 160 85 4 14 45 21 

Ammobaculites agglutinans 0 0 5 2 1 0 1 0 3 19 2 0 0 0 5 2 1 0 0 28 27 0 0 

Ammodiscus anguillae 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11 19 6 20 3 

Ammodiscus incertus subsp. discoideu 1 0 0 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammodiscus planorbis 3 0 2 15 2 0 1 3 1 5 3 0 9 0 0 1 0 0 4 1 10 18 0 

Ammodiscus sp. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ammoglobigerina globulosa 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 7 7 4 4 1 0 3 14 26 7 4 0 0 

Bolivina albatrossi 0 14 50 21 0 0 1 38 21 17 0 0 4 5 41 14 1 8 45 4 54 1 0 

Bolivina currai 35 1 1 2 0 0 4 8 1 0 0 0 11 0 0 0 0 68 0 8 0 0 0 

Bolivina minima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 264 0 8 2 0 0 

Bolivina ordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 48 80 0 0 0 44 43 108 24 0 0 

Bolivinella pacifica 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 1 

Bulimina aculeata 24 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 4 0 0 0 

Bulimina marginata 13 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 11 6 1 2 0 110 21 13 13 0 0 

Cribrostomoides jeffreysii 0 0 0 0 1 0 2 6 0 8 0 2 2 0 0 0 0 29 74 13 15 0 7 

Cribrostomoides quadrata 0 3 1 0 2 7 0 8 7 0 0 0 1 3 3 0 25 2 10 0 1 5 4 

Cribrostomoides subglobosus 6 0 0 6 1 0 2 11 11 25 1 0 7 50 29 4 12 51 14 15 12 2 2 

Cribrostomoides wiesneri 0 0 4 0 0 4 1 1 1 10 10 0 8 2 0 4 0 4 8 4 0 3 2 

Cyclammina cancellata 1 0 1 4 0 0 0 10 13 3 0 0 5 0 3 0 2 6 2 3 2 0 0 

Deuterammina montagui 0 0 0 0 0 0 1 8 17 0 0 0 21 35 4 0 0 0 0 32 0 0 0 

Discammina compressa 2 0 9 6 0 0 0 15 16 5 0 2 1 2 8 3 0 1 35 44 13 1 4 
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Dorothia scabra 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10 56 0 0 8 0 2 0 

Eggerelloides advenus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 2 

Eilohedra vitrea 5 4 3 21 0 0 0 0 6 4 0 0 11 0 18 14 1 0 21 35 2 3 1 

Epistominella exigua 5 8 22 2 0 0 6 56 7 22 8 1 2 40 65 40 9 72 85 312 212 1 21 

Epistominella sp1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 8 0 0 0 0 48 0 0 

Epistominella spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 12 0 4 4 40 0 0 16 8 0 0 

Eratidus foliaceus 0 0 3 9 1 11 0 1 3 10 13 3 4 0 13 14 9 0 0 0 14 14 14 

Gavelinopsis praegeri 6 0 0 0 0 0 1 8 0 2 0 0 34 32 0 0 0 16 71 8 0 1 0 

Gavelinopsis translucens 30 4 1 3 0 0 0 24 0 3 0 0 8 34 3 4 24 191 93 40 15 0 0 

Globocassidulina subglobosa 163 14 7 15 0 2 13 62 1 7 1 2 71 126 21 11 0 304 195 46 21 2 11 

Glomospira charoides 10 5 10 0 0 0 8 1 3 1 0 0 4 0 0 0 1 42 0 46 6 5 2 

Glomospira serpens 2 8 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hansenisca soldanii 0 0 5 6 0 0 0 3 7 15 3 0 0 24 34 24 1 0 1 12 10 3 0 

Haplophragmoides sp. 0 1 2 1 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 

Hoeglundina elegans 0 0 8 6 1 9 4 3 4 9 8 3 4 10 16 7 9 7 9 9 5 7 17 

Hormosinelloides guttifer 2 0 3 1 0 0 10 0 2 6 1 0 32 48 4 2 11 16 53 9 1 4 0 

Ioanella tumidula 0 5 1 0 38 26 0 0 0 2 46 0 0 0 0 4 82 0 0 0 0 2 0 

Islandiella norcrossi 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Karrerulina conversa 0 3 0 10 0 1 0 0 15 23 10 2 0 0 2 5 26 16 0 4 14 2 0 

Labrospira sp1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Lagenammina atlantica 0 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 16 

Lagenammina difflugiformis 5 6 15 5 0 0 2 5 6 5 5 7 21 36 10 7 13 26 22 17 14 2 19 

Lagenammina micacea 3 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 6 3 4 0 4 12 16 5 0 17 

Lagenammina sp1. 0 0 0 0 4 13 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2 24 0 0 0 0 0 0 

Morulaeplecta bulbosa 0 0 3 24 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 11 16 0 0 0 

Nodellum membranaceum 0 3 0 2 5 1 0 0 1 0 1 1 5 20 0 4 1 0 11 41 5 6 11 

Nodulina dentaliniformis 1 3 37 0 0 1 0 3 2 1 0 1 0 0 3 3 1 7 8 8 9 1 0 

Nonionella cf. clavata 0 0 23 2 0 0 1 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nuttallides decorata 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11 3 0 0 0 6 24 0 0 0 0 7 2 

Nuttallides umbonifera 3 0 1 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 4 

Paracassidulina minuta 4 0 1 4 0 0 4 2 0 0 0 0 32 0 12 0 0 0 43 0 0 0 0 

Paratrochammina cf. challengeri 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Paratrochammina challengeri 4 8 1 3 0 0 1 4 2 7 2 2 0 5 10 4 19 8 53 1 9 1 0 

Paratrochammina pseudotricamerata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 

Planulina ariminensis 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 

Psammosphaera sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 8 1 1 88 22 12 0 0 

Pullenia bulloides 9 0 3 0 7 3 2 10 6 0 4 0 20 32 10 4 0 53 30 25 2 0 13 

Pullenia salisburyi 9 0 0 2 0 0 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Recurvoidella bradyi 0 0 1 0 0 0 2 18 4 7 6 0 0 0 0 4 6 16 117 56 13 0 0 

Recurvoidella sp. 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recurvoides gigas 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reophax agglutinatus 0 4 0 5 18 0 0 0 0 4 41 0 2 12 0 22 49 7 3 5 2 20 6 

Reophax arayaensis 6 3 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 5 4 

Reophax brevis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 48 5 0 0 2 11 2 0 0 2 

Reophax cf. tortilis 0 4 0 0 0 14 0 0 3 0 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 0 0 4 

Reophax curtus 1 0 2 1 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 18 0 2 0 0 0 

Reophax fusiformis 0 1 0 0 0 0 4 14 6 3 0 0 0 82 43 30 0 2 0 64 32 1 3 

Reophax helenae 0 0 4 10 23 8 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

Reophax minimus 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 6 5 0 11 29 1 8 3 2 

Reophax scorpiurus 4 1 21 5 0 0 10 10 0 43 3 0 6 26 20 28 1 6 41 20 34 3 11 

Reophax sp. 0 11 6 0 0 0 8 6 6 2 0 0 8 2 8 6 9 4 11 5 30 1 10 

Reophax spiculifer 45 1 1 5 1 1 0 0 0 16 3 1 17 0 12 72 3 0 0 1 19 5 8 

Reophax spiculotestus 0 0 33 159 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reophax spp. 2 0 37 9 0 1 1 15 3 7 2 8 9 32 3 10 5 5 12 15 12 2 9 

Reophax subfusiformis 0 0 61 16 0 0 0 10 33 42 2 3 5 310 10 90 1 5 15 64 118 4 31 

Reophax tortilis 0 2 40 5 0 12 0 25 39 107 0 4 2 28 94 28 0 0 38 51 47 8 21 
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Saccammina helenae 0 5 5 4 7 4 0 0 0 1 0 0 0 2 9 2 7 0 0 2 2 3 4 

Saccammina huanghaiensis 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8 0 2 8 0 0 

Saccammina sphaerica 1 0 0 0 0 0 2 8 1 2 2 2 2 52 4 4 3 19 20 1 8 3 7 

Saccammina testacea 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 10 0 0 34 1 0 0 0 57 25 11 9 0 

Seabrookia curta 0 0 0 0 4 2 0 4 4 6 21 4 5 0 0 8 5 24 64 40 24 7 6 

Seabrookia danica 5 3 0 8 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 48 11 8 0 4 0 

Siphonina bradyana 59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 318 2 0 0 0 0 

Siphonina reticulata 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 

Siphouvigerina proboscidea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 140 3 4 0 0 3 

Sphaeroidina bulloides 30 3 2 3 0 0 2 24 11 8 5 0 0 2 5 8 3 25 76 10 2 9 2 

Spirillina vivipara 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Subreophax aduncus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 

Textularia sp. 4 0 8 0 0 0 0 17 9 16 2 0 0 1 0 0 16 0 0 17 0 0 2 

Textularia spp. 2 0 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 8 0 0 0 

Trifarina bradyi 124 36 6 0 0 0 10 94 1 1 0 0 62 280 6 0 0 434 182 36 0 0 0 

Trifarina spp. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trochammina hadai 0 0 0 1 1 0 0 3 0 16 1 1 3 0 1 16 2 36 53 1 2 3 3 

Trochammina spp. 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 38 0 0 4 0 44 16 38 2 0 3 

Uvigerina auberiana 29 36 3 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 96 0 0 0 88 101 24 2 0 0 

Uvigerina peregrina 28 1 7 8 0 0 4 6 2 2 0 0 26 0 2 13 8 97 3 41 25 3 6 

Valvulineria rugosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 8 32 0 0 0 0 1 6 
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APÊNDICE B – Carapaças, microhabitats e padrão alimentar dos FBs 

Tabela B.1 - Classificação das espécies de foraminíferos bentônicos de acordo com o tipo de carapaça, microhabitat e padrão alimentar. Onde 

Detri= Detritívoro; Depo= Depositívoro; He= Herbívoro; Su= Suspensívoro; nc= não classificado. 

Espécies e autor Carapaçaa Microhabitat Padrão alimentarb 

Adercotryma glomeratum (Brady, 1878) Aglutinante Epifauna (SZAREK et al., 2007) Detri6 

Alabaminella weddellensis (Earland, 1936) Hialino Epifauna (CORLISS, 1985; CORLISS; CHEN, 1988) nc 

Ammobaculites agglutinans (d'Orbigny, 1846) Aglutinante Infauna (DUROS et al., 2011) Detri6 - Depo4 

Ammodiscus anguillae Höglund, 1947 Aglutinante Epifauna-gênero (KAMINSKI et al., 1988) Depo4 

Ammodiscus incertus subsp. discoideus Cushman, 1917 Aglutinante Epifauna-gênero (KAMINSKI et al., 1988) Depo4 

Ammodiscus planorbis Höglund, 1947 Aglutinante Epifauna-gênero (KAMINSKI et al., 1988) Depo4 

Ammodiscus sp. Aglutinante Epifauna-gênero (KAMINSKI et al., 1988) Depo4 

Ammoglobigerina globulosa (Cushman, 1920) Aglutinante Infaunal rasa - gênero (FONTANIER et al., 2002) nc 

Bolivina albatrossi Cushman, 1922 Hialino 
Infauna-gênero (MURRAY, 1991; MARTINS; 

GOMES, 2004) 
Detri6 

Bolivina currai Sellier de Civrieux, 1976 Hialino Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri6 

Bolivina minima Phleger e Parker, 1951 Hialino Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri6 

Bolivina ordinaria Phleger e Parker, 1952 Hialino Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri6 

                                                 

a As informações sobre o tipo de carapaça foram retiradas de WORMS EDITORIAL BOARD (2021) e LOEBLICH e TAPPAN (1964) 

b As informações sobre o tipo de padrão alimentar foram retiradas de: (1) AKKER et al. (2000), (2) CETEAN et al. (2011), (3) FONTANIER et al. (2003), (4) KAMINSKI 

e GRADSTEIN (2005), (5) MARTINS et al. (2007), (6) MURRAY (1991) e (7) SETOYAMA et al. (2011). Além dessas referências, também foi utilizado o levantamento 

realizado no trabalho de YAMASHITA et al. (2015) para as espécies identificadas na Bacia de Campos. 
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Bolivinella pacifica (Cushman e McCulloch, 1942) Hialino 

Infauna rasa (KITAZATO, 1994), Infauna-gênero 

(CORLISS; CHEN, 1988; MURRAY, 1991); Infauna 

rasa-intermediária-gênero (FONTAINER et al., 2003) 

nc 

Bulimina aculeata d’ Orbigny 1826 Hialino 
Infauna-gênero (MURRAY, 1991), Infauna-gênero 

(FONTAINER et al., 2002; CORLISS, 1991) 
Detri6 

Bulimina marginata d'Orbigny, 1826 Hialino 
Infauna-gênero (MURRAY, 1991), Infauna (CORLISS; 

CHEN, 1988), Infauna rasa (FONTAINER et al., 2003) 
Detri6 

Cribrostomoides jeffreysii (Williamson, 1858) Aglutinante Epifauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri6 - Depo4 

Cribrostomoides quadrata (Uchio, 1960) Aglutinante Epifauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri6 - Depo4 

Cribrostomoides subglobosus (Cushman, 1910) Aglutinante Epifauna (GOODAY, 1994; FONTAINER et al., 2002) Detri6 - Depo4 

Cribrostomoides wiesneri (Parr, 1950) Aglutinante Epifauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri6 - Depo4 

Cyclammina cancellata Brady, 1879 Aglutinante Epifauna (GOODAY, 1994; FONTAINER et al., 2002)  Detri6 - Depo4 

Deuterammina montagui Brönnimann e Whittaker, 1988 Aglutinante Epifauna-gênero (NAGY et al., 1997) nc 

Dorothia scabra (Brady, 1884) Aglutinante Epifauna-gênero (KAMINSKI, 1995) Depo 4 

Eggerelloides advenus (Cushman, 1922) Aglutinante Infauna profunda-gênero (CETEAN et al., 2011) Detri 6 

Eilohedra vitrea (Parker, 1953) Hialino Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 

Epistominella exigua (Brady, 1884) Hialino Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 

Epistominella sp. 1. Hialino 
Epifauna (ALTENBACH et al., 1999; GOODAY, 1994; 

MURRAY, 2006) Epifauna-gênero 
Detri 6 

Epistominella spp. Hialino Epifauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 

Eratidus foliaceus (Brady, 1881) Aglutinante Epifauna-gênero (MURRAY, 1991) Depo 4 

Gavelinopsis praegeri (Heron-Allen e Earland, 1913) Hialino Epifauna (KAMINSKI e GRADSTEIN, 2005) Su 6 

Gavelinopsis translucens (Phleger e Parker, 1951) Hialino Epifauna-gênero (MURRAY, 1991) Su 6 

Globocassidulina subglobosa (Brady, 1881) Hialino Epifauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Su 5 

Glomospira charoides (Jones e Parker, 1860) Aglutinante 
Epifauna (GOODAY, 1994), Infauna (CORLISS; 

CHEN, 1988; FONTAINER et al., 2002) 
Depo 2 

Glomospira serpens (Grzybowski, 1898) Aglutinante nfauna-gênero (FONTAINER et al., 2002) Depo 2 
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Hansenisca soldanii (d'Orbigny, 1826) Hialino nfauna-gênero (FONTAINER et al., 2002) Detri 3 

Haplophragmoides emaciatia (Brady, 1884) Aglutinante 
Infauna-gênero (como Gyroidinoides soldanii , 

RATHBURN; CORLISS, 1994 
Detri 6 - Depo 4 

Haplophragmoides sp. Aglutinante Infauna (CORLISS, 1985; CORLISS; CHEN, 1988) Detri 6 - Depo 4 

Hoeglundina elegans (d'Orbigny, 1826) Hialino Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 

Hormosinelloides guttifer (Brady, 1881) Aglutinante Infauna-gênero (como Reophax, MURRAY, 1991) Detri4 

Ioanella tumidula (Brady, 1884) Hialino 
Epifauna (como Eponides tumidulus , CORLISS; 

CHEN, 1988) 
Detri6 

Islandiella norcrossi (Cushman, 1933) Hialino Infauna rasa (BUBENSHSCHIKOVA et al., 2008) Detri6 

Karrerulina conversa (Grzybowski, 1901) Aglutinante Infauna profunda-gênero (SETOYAMA et al., 2011) Depo7 

Labrospira sp. Aglutinante Epifauna-gênero (MURRAY, 1991 nc 

Lagenammina atlantica (Cushman, 1944) Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) He6 -Detri 4-Depo 4 

Lagenammina difflugiformis (Brady, 1879) Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) He6 -Detri 4-Depo 4 

Lagenammina micacea (Cushman, 1918) Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) He6 -Detri 4-Depo 4 

Lagenammina sp.1. Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) He6 -Detri 4-Depo 4 

Morulaeplecta bulbosa Höglund, 1947 Aglutinante 
Epifauna-gênero (como Textularia bulbosa, MURRAY, 

1991) 
Depo 4 

Nodellum membranaceum (Brady, 1879) Orgânico Infauna (GOODAY, 1994) Depo 4 

Nodulina dentaliniformis (Brady, 1881) Aglutinante Infauna (GOODAY, 1994; HESS; KUHNT, 1996) nc 

Nonionella cf. clavata Cushman, 1931 Hialino 
Infauna-gênero (CORLISS; CHEN, 1988; MURRAY, 

1991) 
He 6 

Nuttallides decorata (Phleger e Parker, 1951) Hialino Infaunal rasa - gênero (FONTANIER et al., 2002) Detri 3 

Nuttallides umbonifera (Cushman, 1933) Hialino Infaunal rasa - gênero (FONTANIER et al., 2002) Detri 3 

Paracassidulina minuta (Cushman, 1933) Hialino 
Infauna-gênero (CORLISS, 1985; CORLISS; CHEN, 

1988) 
nc 

Paratrochammina cf. challengeri Brönnimann e Whittaker, 

1989 
Aglutinante Epifauna-gênero (KAMINSKI, 1995) Depo 1 

Paratrochammina challengeri Brönnimann e Whittaker, 1988 Aglutinante Epifauna-gênero (KAMINSKI, 1995) Depo 1 
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Paratrochammina pseudotricamerata Brönnimann e 

Whittaker, 1988 
Aglutinante Epifauna-gênero (KAMINSKI, 1995) Depo 1 

Planulina ariminensis d'Orbigny, 1826 Hialino Epifauna (KITAZATO, 1994; GOODAY, 1994) nc 

Psammosphaera sp. Aglutinante 
Epifauna (GOODAY et al., 1996; MOJTAHID et al., 

2010) 
Depo - Su 4 

Pullenia bulloides (d’ Orbigny, 1826) Hialino Infauna (MURRAY, 1991) Detri 6 

Pullenia salisburyi Stewart e Stewart, 1930 Hialino 
Infauna - gênero (KAMINSKI; SCHRODER, 1987; 

MURRAY, 1991) 
Detri 6 

Recurvoidella bradyi (Robertson, 1891) Aglutinante 
Epifauna superficial-gênero (KAMINSKI e 

GRADSTEIN, 2005) 
Depo 4 

Recurvoidella sp. Aglutinante 
Epifauna superficial-gênero (KAMINSKI e 

GRADSTEIN, 2005) 
Depo 4 

Recurvoides gigas Zheng, 1988 Aglutinante 

Infauna-gênero (FONTAINER et al., 2005; 

WOLLENBUG; MACKENSEN, 2009; MOJTAHID et 

al., 2010 

Detri 6 - Depo 4 

Reophax agglutinatus Cushman, 1913 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax arayaensis Bermúdez e Seiglie, 1963 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax brevis Parr, 1950 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax cf. tortilis Zheng, 2001 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax curtus Cushman, 1920 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax fusiformis (Williamson, 1858) Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax helenae Rhumbler, 1931 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax minimus Zheng, 1988 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax scorpiurus Monfort, 1808 Aglutinante 
Infauna (HESS e KUHNT, 1996; FONTAINER et al., 

2005), Epifauna (GOODAY, 1994) 
Detri 6 - Depo 4 

Reophax sp. Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax spiculifer Brady, 1879 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax spiculotestus Cushman, 1910 Aglutinante 
Infauna-gênero (MURRAY, 1991), livre 

(KITAZATO,1994) 
Detri 6 - Depo 4 

Reophax spp. Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 
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Reophax subfusiformis Earland, 1933 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Reophax tortilis Zheng, 2001 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Depo 4 

Saccammina helenae (Rhumbler, 1913) Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Su 4 - Depo 4 

Saccammina huanghaiensis Zheng e Fu, 2001 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Su 4 - Depo 4 

Saccammina sphaerica Brady, 1871 Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Su 4 - Depo 4 

Saccammina testacea (Flint, 1899) Aglutinante Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 - Su 4 - Depo 4 

Seabrookia curta McCulloch, 1977 Hialino Epifauna-gênero (CORLISS; CHEN, 1988) nc 

Seabrookia danica Hofker, 1966 Hialino Epifauna-gênero (CORLISS; CHEN, 1988)  nc 

Siphonina bradyana Cushman, 1927 Hialino Epifauna-gênero (CORLISS; CHEN, 1988) nc 

Siphonina reticulata (Cžjžek, 1848) Hialino Epifauna-gênero (CORLISS; CHEN, 1988) nc 

Siphouvigerina proboscidea (Schwager, 1866) Hialino 
Infauna-Epifauna (como Uvigerina proboscidea , 

MURRAY, 1991) 
nc 

Sphaeroidina bulloides d'Orbigny, 1826 Hialino Epifauna (JORISSEN et al., 1998) nc 

Subreophax aduncus (Brady, 1882) Aglutinante Infauna profunda-gênero (CETEAN et al., 2011) Depo 4 

Textularia sp. Aglutinante 
Epifauna-gênero (CORLISS, 1985; CORLISS; CHEN, 

1988; MURRAY, 1991) 
Detri 6 

Textularia spp. Aglutinante 
Epifauna-gênero (CORLISS, 1985; CORLISS; CHEN, 

1988; MURRAY, 1991) 
Detri 6 

Trifarina bradyi Cushman 1923 Hialino 
Infauna (CORLISS, 1985, CORLISS; CHEN, 1988; 

RATHBURN et al., 1996) 
Detri 6 

Trifarina spp. Hialino Infauna-gênero (MURRAY, 1991) Detri 6 

Trochammina hadai Uchio, 1962 Aglutinante Epifauna (GOODAY, 1994) He 6 - Detri 4- Depo 4   

Trochammina spp. Aglutinante Epifauna (GOODAY, 1994) He 6 - Detri 4- Depo 4   

Uvigerina auberiana d'Orbigny, 1839 Hialino Infaunal/Epifaunal (GOODAY, 1994) Detri 6 

Uvigerina canariensis d'Orbigny, 1839 Hialino 
Infauna (RATHBURN; CORLISS, 1994; 

BUBENSHCHIKOVA et al., 2008) 
Detri 6 
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Uvigerina peregrina Cushman, 1923 Hialino 

Infauna (CORLISS; CHEN, 1988), Infauna rasa 

(JORISSEN et al., 1998, FONTAINER et al., 2003), 

Infauna/Epifauna (MARTINS; GOMES, 2004), Infauna 

rasa- Epifauna (MELKI et al., 2010) 

Detri6 

Valvulineria rugosa (d'Orbigny, 1839) Hialino Epifauna-gênero (como Rosalina , MURRAY, 1991) He 6 
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APÊNDICE C – Resultados da análise SIMPER 

Tabela C.1 – Resultados da análise SIMPER por região norte e sul, onde Dissi.%= Dissimilaridade média; 

Contri.%=  Contribuição; Cum.% =cumulativo. Os valores em negrito representam as maiores médias da 

espécie entre os grupos do Sul e Norte da BS. 

Espécies Dissi.% Cont. % Cum. % Sul Norte 

Epistominella exigua 4,7 6,0 6,0 11,4 78,1 

Trifarina bradyi 4,5 5,7 11,8 22,7 90,9 

Reophax subfusiformis 4,0 5,1 16,8 13,9 59,4 

Globocassidulina subglobosa 3,7 4,8 21,6 23,9 73,5 

Alabaminella weddellensis 3,4 4,4 25,9 10,9 50,3 

Reophax tortilis 2,6 3,3 29,2 19,5 28,8 

Bolivina ordinaria 1,7 2,2 31,4 0,1 31,5 

Reophax fusiformis 1,6 2,1 33,5 2,3 23,4 

Gavelinopsis translucens 1,6 2,1 35,6 5,4 37,5 

Uvigerina auberiana 1,6 2,1 37,6 9,7 28,3 

Bolivina albatrossi 1,5 1,9 39,5 13,5 16,1 

Ioanella tumidula 1,5 1,9 41,4 9,8 8,0 

Reophax spiculifer 1,3 1,7 43,1 6,2 12,5 

Siphonina bradyana 1,3 1,6 44,8 5,0 32,0 

Reophax scorpiurus 1,2 1,6 46,3 8,1 17,8 

Reophax spiculotestus 1,2 1,6 47,9 16,1 0,0 

Reophax agglutinatus 1,2 1,5 49,5 6,0 11,6 

Uvigerina peregrina 1,1 1,4 50,9 4,8 20,4 

Cribrostomoides subglobosus 1,0 1,3 52,1 5,3 18,0 

Recurvoidella bradyi 1,0 1,3 53,4 3,2 19,3 

Hormosinelloides guttifer 0,9 1,2 54,6 2,1 16,4 

Seabrookia curta 0,9 1,2 55,8 3,8 16,6 

Lagenammina difflugiformis 0,9 1,2 57,0 5,1 17,0 

Pullenia bulloides 0,9 1,2 58,1 3,7 17,2 

Hansenisca soldanii 0,9 1,1 59,2 3,3 9,9 

Bolivinella pacifica 0,8 1,1 60,3 0,5 30,3 

Gavelinopsis praegeri 0,8 1,0 61,4 1,4 14,7 

Sphaeroidina bulloides 0,8 1,0 62,4 7,3 12,9 

Bolivina minima 0,8 1,0 63,4 0,0 25,9 

Trochammina spp. 0,8 1,0 64,4 0,6 13,2 

Eilohedra vitrea 0,7 0,9 65,3 3,6 9,6 

Saccammina testacea 0,7 0,9 66,2 1,2 12,5 

Reophax spp. 0,7 0,9 67,1 7,1 10,4 

Discammina compressa 0,7 0,9 68,0 4,6 10,2 

Eratidus foliaceus 0,7 0,9 68,9 4,5 7,5 

Bulimina marginata 0,7 0,8 69,7 1,8 16,1 

Adercotryma glomeratum 0,7 0,8 70,6 6,6 6,9 
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Cribrostomoides jeffreysii 0,6 0,8 71,4 1,6 12,7 

Epistominella spp. 0,6 0,8 72,2 0,6 7,6 

Nodellum membranaceum 0,6 0,8 73,0 1,2 9,5 

Dorothia scabra 0,6 0,8 73,8 0,4 6,9 

Psammosphaera sp. 0,6 0,8 74,6 0,2 12,3 

Karrerulina conversa 0,6 0,8 75,4 5,3 6,3 

Deuterammina montagui 0,6 0,8 76,2 2,2 8,4 

Trochammina hadai 0,6 0,8 76,9 1,9 10,9 

Paracassidulina minuta 0,6 0,8 77,7 1,3 7,9 

Saccammina sphaerica 0,6 0,8 78,4 1,5 11,2 

Paratrochammina challengeri 0,6 0,7 79,2 2,8 10,0 

Reophax sp. 0,6 0,7 79,9 3,3 8,6 

Ammodiscus anguillae 0,6 0,7 80,7 0,3 5,7 

Glomospira charoides 0,6 0,7 81,4 3,2 9,6 

Valvulineria rugosa 0,5 0,7 82,1 0,0 5,3 

Hoeglundina elegans 0,5 0,7 82,7 4,6 9,1 

Islandiella norcrossi 0,5 0,7 83,4 6,1 2,3 

Ammodiscus planorbis 0,5 0,7 84,0 2,9 3,9 

Bolivina currai 0,5 0,6 84,7 4,3 7,9 

Trifarina spp. 0,5 0,6 85,3 0,2 9,5 

Ammobaculites agglutinans 0,5 0,6 85,9 2,8 5,7 

Lagenammina micacea 0,5 0,6 86,6 0,8 6,1 

Epistominella sp. 1 0,5 0,6 87,2 0,0 6,6 

Siphonina reticulata 0,5 0,6 87,7 0,3 7,8 

Textularia sp. 0,5 0,6 88,3 4,7 3,3 

Siphouvigerina proboscidea 0,4 0,6 88,9 0,1 14,3 

Reophax minimus 0,4 0,6 89,5 1,4 6,4 

Cribrostomoides quadrata 0,4 0,6 90,0 2,3 4,9 

Nuttallides decorata 0,4 0,5 90,5 1,3 3,6 

Nodulina dentaliniformis 0,4 0,5 91,1 4,1 3,6 

Eggerelloides advenus 0,4 0,5 91,6 0,9 3,8 

Reophax helenae 0,4 0,5 92,1 4,2 0,3 

Reophax cf. tortilis 0,4 0,5 92,6 1,8 2,7 

Seabrookia danica 0,4 0,5 93,1 2,5 6,5 

Lagenammina sp. 1 0,4 0,5 93,5 1,7 2,7 

Reophax brevis 0,3 0,4 94,0 0,1 6,4 

Ammoglobigerina globulosa 0,3 0,4 94,4 1,8 5,7 

Morulaeplecta bulbosa 0,3 0,4 94,8 3,0 2,5 

Lagenammina atlantica 0,3 0,4 95,2 0,8 2,1 

Cribrostomoides wiesneri 0,3 0,4 95,6 2,6 3,2 

Nonionella cf. clavata 0,3 0,4 95,9 3,9 0,0 

Saccammina helenae 0,3 0,4 96,3 2,2 2,8 

Cyclammina cancellata 0,3 0,3 96,6 2,7 2,1 

Bulimina aculeata 0,3 0,3 96,9 2,7 2,6 
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Planulina ariminensis 0,2 0,3 97,2 2,5 3,4 

Nuttallides umbonifera 0,2 0,3 97,5 1,7 1,5 

Reophax arayaensis 0,2 0,3 97,8 1,8 1,6 

Saccammina huanghaiensis 0,2 0,2 98,0 0,8 2,3 

Glomospira serpens 0,2 0,2 98,2 1,8 0,4 

Pullenia salisburyi 0,2 0,2 98,4 2,0 0,1 

Textularia spp. 0,2 0,2 98,6 1,0 1,8 

Haplophragmoides sp. 0,1 0,2 98,8 1,5 0,5 

Recurvoidella sp. 0,1 0,2 99,0 1,5 0,0 

Paratrochammina pseudotricamerata 0,1 0,2 99,2 0,5 0,8 

Reophax curtus 0,1 0,2 99,3 0,8 2,1 

Ammodiscus sp. 0,1 0,2 99,5 1,3 0,2 

Subreophax aduncus 0,1 0,2 99,6 0,8 0,7 

Ammodiscus incertus  subsp. discoideus 0,1 0,1 99,8 1,5 0,0 

Recurvoides gigas 0,1 0,1 99,9 0,5 0,2 

Labrospira sp. 1 0,1 0,1 99,9 0,4 0,2 

Paratrochammina cf. challengeri 0,1 0,1 100,0 0,6 0,1 

 

Tabela C.2 - Resultados da análise SIMPER por grupos formados pelo cluster, onde Dissi.%= 

Dissimilaridade média; Cont.%=  Contribuição; Cum.% =cumulativo; Mean = média da abundância dos 

grupos I, II, III e IV. Os números em negrito representam as maiores médias da espécie entre os grupos. 

Espécie Dissi.% Cont. % Cum. % Mean I Mean II Mean III Mean IV 

Trifarina bradyi 5,3 6,5 6,5 65,2 186,0 2,0 0,0 

Epistominella exigua 4,5 5,6 12,1 15,4 144,0 25,6 3,2 

Globocassidulina subglobosa 4,3 5,3 17,4 64,6 138,0 10,4 1,2 

Reophax subfusiformis 4,2 5,2 22,6 3,0 102,0 40,4 1,7 

Alabaminella weddellensis 3,1 3,9 26,4 10,0 52,8 3,9 57,2 

Reophax tortilis 2,9 3,6 30,1 5,8 32,8 47,7 4,0 

Uvigerina auberiana 2,0 2,5 32,6 22,6 62,2 0,4 0,0 

Bolivina albatrossi 1,8 2,3 34,8 11,4 23,2 23,4 0,3 

Ioanella tumidula 1,7 2,1 36,9 1,0 0,0 1,0 32,3 

Gavelinopsis translucens 1,7 2,1 39,0 13,2 74,6 2,0 4,0 

Reophax spiculotestus 1,6 2,0 40,9 0,0 0,0 27,4 0,2 

Bolivina ordinaria 1,5 1,9 42,8 9,6 59,8 0,1 0,0 

Reophax fusiformis 1,4 1,8 44,6 3,8 36,0 12,1 0,2 

Siphonina bradyana 1,4 1,7 46,3 18,4 64,0 0,0 0,0 

Reophax scorpiurus 1,3 1,7 47,9 6,2 25,4 18,3 1,2 

Reophax agglutinatus 1,2 1,5 49,4 1,2 5,8 5,3 21,3 

Reophax spiculifer 1,2 1,5 50,9 12,6 4,0 16,3 2,3 

Uvigerina peregrina 1,1 1,3 52,2 13,0 33,2 5,7 1,8 

Recurvoidella bradyi 1,0 1,3 53,5 4,0 40,4 2,3 2,0 

Cribrostomoides subglobosus 1,0 1,2 54,7 5,2 28,4 11,0 2,7 
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Seabrookia curta 0,9 1,2 55,9 1,8 30,4 3,4 7,2 

Sphaeroidina bulloides 0,9 1,1 57,0 11,8 23,0 5,6 2,8 

Hormosinelloides guttifer 0,9 1,1 58,1 8,8 25,4 2,6 2,7 

Adercotryma glomeratum 0,9 1,1 59,2 12,0 13,8 3,4 0,3 

Pullenia bulloides 0,8 1,0 60,2 8,2 28,4 5,1 2,3 

Bolivinella pacifica 0,8 1,0 61,3 0,8 66,4 0,4 0,0 

Reophax spp. 0,8 1,0 62,3 5,4 15,2 11,1 3,0 

Haplophragmoides emaciatia 0,8 1,0 63,3 3,6 19,0 7,3 0,5 

Hansenisca soldanii 0,8 1,0 64,3 0,6 9,4 13,0 1,2 

Lagenammina difflugiformis 0,8 1,0 65,2 7,8 23,0 9,6 4,5 

Gavelinopsis praegeri 0,8 1,0 66,2 9,8 25,4 0,3 0,2 

Bolivina minima 0,8 0,9 67,1 2,2 54,8 0,0 0,0 

Eilohedra vitrea 0,7 0,9 68,1 4,0 11,6 9,6 0,7 

Saccammina testacea 0,7 0,9 68,9 0,2 25,4 0,4 3,3 

Karrerulina conversa 0,7 0,8 69,8 0,6 6,8 7,9 6,8 

Bulimina marginata 0,7 0,8 70,6 6,0 32,6 0,7 0,0 

Trochammina spp. 0,7 0,8 71,4 7,6 20,0 1,3 0,8 

Eratidus foliaceus 0,7 0,8 72,2 1,0 2,8 9,4 8,5 

Cribrostomoides jeffreysii 0,7 0,8 73,0 2,0 26,2 2,1 0,5 

Deuterammina montagui 0,6 0,8 73,8 6,0 13,4 3,0 0,0 

Reophax sp. 0,6 0,8 74,6 6,6 10,4 5,4 1,7 

Glomospira charoides 0,6 0,8 75,4 5,6 18,8 2,3 1,0 

Islandiella norcrossi 0,6 0,8 76,2 18,8 0,8 0,0 0,0 

Bolivina currai 0,6 0,8 76,9 11,8 15,2 0,6 0,0 

Psammosphaera sp. 0,6 0,7 77,7 0,0 25,0 1,6 0,2 

Trochammina hadai 0,6 0,7 78,4 1,2 18,4 5,3 1,3 

Paratrochammina challengeri 0,6 0,7 79,1 3,4 15,2 3,9 4,0 

Paracassidulina minuta 0,5 0,7 79,7 8,4 8,6 2,4 0,0 

Ammobaculites agglutinans 0,5 0,7 80,4 0,2 11,0 5,1 0,7 

Saccammina sphaerica 0,5 0,7 81,1 2,6 20,0 2,6 1,7 

Nodellum membranaceum 0,5 0,7 81,7 1,6 15,4 2,6 2,5 

Textularia sp. 0,5 0,6 82,3 4,2 3,6 5,0 3,0 

Hoeglundina elegans 0,5 0,6 83,0 2,2 8,0 9,6 6,2 

Nodulina dentaliniformis 0,5 0,6 83,6 1,4 6,4 6,6 0,7 

Epistominella spp. 0,5 0,6 84,2 2,4 4,8 1,6 7,3 

Trifarina spp. 0,5 0,6 84,8 1,6 19,2 0,3 0,0 

Reophax helenae 0,5 0,6 85,3 0,6 0,0 2,3 5,7 

Dorothia scabra 0,5 0,6 85,9 0,4 1,6 1,9 9,7 

Ammodiscus planorbis 0,4 0,5 86,4 3,2 3,0 3,4 3,8 

Siphouvigerina proboscidea 0,4 0,5 87,0 0,2 30,8 0,4 0,0 

Epistominella sp. 1 0,4 0,5 87,5 0,0 12,8 1,1 0,0 

Seabrookia danica 0,4 0,5 88,0 1,6 13,4 1,1 3,0 

Siphonina reticulata 0,4 0,5 88,5 8,4 9,6 0,0 0,0 

Cribrostomoides quadrata 0,4 0,5 89,0 2,4 3,2 2,1 6,5 
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Ammodiscus anguillae 0,4 0,5 89,5 1,6 7,2 0,4 3,3 

Lagenammina micacea 0,4 0,5 90,0 0,6 8,6 4,0 0,3 

Reophax minimus 0,4 0,5 90,5 0,8 10,2 4,0 0,7 

Reophax cf. tortilis 0,4 0,5 91,0 0,8 0,0 4,7 2,3 

Nuttallides decorata 0,4 0,5 91,5 0,0 0,0 1,3 7,7 

Morulaeplecta bulbosa 0,4 0,5 91,9 0,0 5,4 3,9 1,5 

Lagenammina sp. 1 0,4 0,5 92,4 0,0 0,2 0,7 7,3 

Ammoglobigerina globulosa 0,4 0,4 92,9 1,6 11,0 0,6 2,8 

Valvulineria rugosa 0,4 0,4 93,3 2,2 0,0 2,0 5,5 

Nonionella cf. clavata 0,6 0,7 77,4 4 2,6 8,6 0 

Eggerelloides advenus 0,3 0,4 94,2 0,0 0,0 0,4 8,3 

Bulimina aculeata 0,3 0,4 94,6 7,4 4,8 0,0 0,0 

Reophax brevis 0,3 0,4 95,0 0,2 12,6 1,0 0,0 

Cyclammina cancellata 0,3 0,4 95,4 3,2 2,6 3,4 0,3 

Cribrostomoides wiesneri 0,3 0,4 95,7 2,0 3,6 3,0 2,8 

Saccammina helenae 0,3 0,4 96,1 1,0 1,2 3,6 3,5 

Planulina ariminensis 0,3 0,4 96,4 6,2 7,0 0,0 0,2 

Lagenammina atlantica 0,3 0,3 96,8 2,0 0,4 2,9 0,0 

Nuttallides umbonifera 0,3 0,3 97,1 0,6 1,6 1,6 2,3 

Glomospira serpens 0,2 0,3 97,4 3,8 0,0 0,9 0,0 

Reophax arayaensis 0,2 0,3 97,7 3,0 0,0 1,9 1,8 

Pullenia salisburyi 0,2 0,3 97,9 3,6 0,0 1,0 0,0 

Haplophragmoides sp. 0,2 0,3 98,2 2,2 0,4 1,3 0,2 

Saccammina huanghaiensis 0,2 0,3 98,4 1,4 3,6 0,9 0,5 

Recurvoidella sp. 0,2 0,2 98,6 0,4 0,0 2,0 0,3 

Ammodiscus sp. 0,2 0,2 98,9 2,0 0,4 0,7 0,0 

Textularia spp. 0,2 0,2 99,1 0,4 3,8 1,0 0,7 

Ammodiscus incertus subsp. discoideus 0,2 0,2 99,3 0,2 0,0 2,4 0,0 

Reophax curtus 0,1 0,2 99,4 0,6 4,0 0,6 1,0 

Subreophax aduncus 0,1 0,2 99,6 0,0 0,2 1,3 1,2 

Paratrochammina pseudotricamerata 0,1 0,2 99,7 0,0 0,0 1,4 0,8 

Paratrochammina cf. challengeri 0,1 0,1 99,8 0,0 0,2 0,1 1,0 

Recurvoides gigas 0,1 0,1 99,9 0,0 0,0 0,6 0,7 

Labrospira sp. 1 0,1 0,1 100,0 0,0 0,0 0,3 0,8 
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APÊNDICE D – Planilhas de correlações de Spearman  

Tabela D.1 – Valores de correlação de Spearman feito com as espécies de foraminíferos bentônicos que obtiveram pelo menos uma correlação moderada (em 

negrito) com os parâmetros ambientais analisados, que são: profundidade (Prof.), clorofila a de sedimento (Cloro a, ug/g), Feopigmentos (Feopig., ug/g), 

carbono orgânico total (COT, %), carboidrato (CARB, mg/g), proteína (PRT, mg/g), lipídio (LIP, mg/g), carbono biopolimérico (CBP, mg/g), razão proteína 

e carboidrato (PRT: CARB), carbonato de cálcio (CaCO3), areia (%), silte (%), argila (%) e 𝑆𝑆̅̅ ̅ (µm). Os valores em negrito representam as correlações 

significativas (p<0,05). 

Espécies Prof. Cloro a  Feopig. Fitopig.  COT CARB PRT LIP CBP 
PRT: 

CARB 
CaCO3 Areia   Silte   Argila  S̅S 

A. agglutinans 0,12 0,36 0,34 0,37 0,63 0,43 0,19 0,47 0,42 -0,18 -0,49 -0,33 0,32 0,15 -0,25 

A. anguillae -0,17 0,15 0,25 0,25 -0,17 -0,28 -0,05 -0,03 -0,21 0,13 0,01 0,47 -0,50 -0,21 0,38 

A. globulosa -0,25 -0,09 0,34 0,31 -0,05 -0,29 -0,33 0,31 -0,29 -0,01 0,04 0,25 -0,30 -0,15 0,25 

A. glomeratum -0,32 0,16 0,18 0,19 -0,07 -0,23 0,14 0,12 0,05 0,33 -0,08 0,14 -0,13 -0,27 0,20 

A. planorbis -0,10 0,23 0,45 0,46 0,37 0,03 0,02 0,34 0,04 -0,06 -0,57 0,00 -0,01 -0,18 0,03 

A. weddellensis 0,15 -0,26 -0,20 -0,20 -0,44 -0,52 -0,47 -0,47 -0,60 0,03 0,40 0,31 -0,32 0,05 0,15 

Ammodiscus sp. -0,22 0,29 0,40 0,44 0,09 -0,12 0,04 0,35 0,06 0,02 -0,34 0,11 -0,07 -0,29 0,11 

B. aculeata -0,72 -0,34 -0,06 -0,11 -0,24 -0,43 0,29 -0,20 -0,05 0,70 0,09 0,29 -0,30 -0,59 0,38 

B. albatrossi -0,37 0,15 0,55 0,51 0,48 0,41 0,03 0,52 0,30 -0,31 -0,43 -0,01 0,02 -0,30 0,16 

B. currai -0,72 -0,18 0,12 0,08 0,02 -0,17 0,45 0,01 0,21 0,62 -0,18 0,12 -0,12 -0,63 0,29 

B. marginata -0,66 0,05 0,39 0,34 -0,21 -0,30 -0,28 0,09 -0,34 0,07 0,08 0,57 -0,60 -0,48 0,60 

B. minima -0,39 0,08 0,26 0,25 -0,10 -0,30 -0,05 -0,04 -0,18 0,36 0,03 0,38 -0,41 -0,33 0,40 

B. ordinaria -0,51 0,26 0,54 0,52 -0,14 -0,03 -0,07 0,19 -0,06 0,06 -0,04 0,51 -0,53 -0,41 0,53 

C. cancellata -0,48 -0,09 0,33 0,26 0,33 0,13 0,11 0,42 0,19 0,07 -0,27 0,04 -0,04 -0,37 0,17 

C. jeffreysii -0,27 0,03 0,36 0,34 -0,07 -0,39 -0,05 0,26 -0,19 0,29 -0,16 0,30 -0,32 -0,30 0,33 

C. subglobosus -0,48 0,15 0,42 0,38 0,05 0,03 -0,29 0,26 -0,08 -0,19 -0,02 0,34 -0,35 -0,23 0,39 

D. compressa -0,21 0,17 0,56 0,50 0,40 0,32 0,09 0,66 0,25 -0,21 -0,29 0,10 -0,13 -0,17 0,18 

D. montagui -0,47 0,26 0,26 0,23 0,05 0,13 0,28 0,38 0,31 0,12 -0,15 0,12 -0,12 -0,18 0,26 

D. scabra 0,13 0,08 0,24 0,21 0,56 0,63 0,21 -0,06 0,44 -0,22 -0,12 -0,37 0,34 0,34 -0,34 
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E. advenus 0,45 -0,09 -0,38 -0,35 0,01 -0,01 -0,29 -0,14 -0,15 -0,19 0,10 -0,16 0,16 0,20 -0,13 

E. exigua -0,39 0,06 0,43 0,38 0,13 0,06 -0,26 0,27 -0,07 -0,21 -0,07 0,31 -0,33 -0,28 0,43 

E. foliaceus 0,69 0,15 -0,26 -0,23 0,11 0,10 -0,45 -0,07 -0,23 -0,48 0,18 -0,08 0,07 0,53 -0,20 

Epistominella s sp. 1 -0,01 0,48 0,24 0,28 -0,01 0,15 -0,22 0,04 -0,06 -0,25 0,11 0,22 -0,22 0,04 0,22 

G. charoides -0,46 -0,18 0,25 0,21 0,08 -0,13 0,43 -0,13 0,21 0,58 -0,11 0,20 -0,21 -0,47 0,23 

G. praegeri -0,70 0,09 0,49 0,45 -0,21 -0,25 -0,08 0,07 -0,16 0,15 -0,08 0,44 -0,46 -0,46 0,48 

G. serpens -0,43 -0,10 -0,05 -0,05 -0,09 -0,25 0,36 0,00 0,14 0,51 -0,08 0,05 -0,01 -0,41 0,06 

G. subglobosa -0,76 0,02 0,27 0,22 -0,31 -0,34 -0,18 0,09 -0,27 0,15 0,10 0,58 -0,60 -0,62 0,70 

G. translucens -0,63 -0,01 0,35 0,30 -0,06 -0,05 -0,18 -0,02 -0,14 0,02 0,10 0,31 -0,35 -0,41 0,41 

H. guttifer -0,53 0,26 0,49 0,49 -0,06 0,05 -0,18 -0,05 -0,04 -0,17 -0,07 0,32 -0,32 -0,29 0,37 

H. soldanii 0,03 0,44 0,50 0,50 0,54 0,57 -0,15 0,52 0,30 -0,59 -0,27 -0,12 0,10 0,24 -0,08 

Haplophragmoides sp. -0,03 0,40 0,31 0,36 0,57 0,49 0,43 0,12 0,63 0,03 -0,39 -0,54 0,55 0,10 -0,42 

I. norcrossi -0,58 -0,31 -0,17 -0,21 -0,50 -0,56 -0,08 -0,40 -0,42 0,49 0,30 0,52 -0,52 -0,56 0,52 

I. tumidula 0,53 -0,05 -0,28 -0,22 0,15 0,25 -0,14 -0,43 -0,01 -0,28 -0,02 -0,47 0,47 0,48 -0,55 

K. conversa 0,21 -0,07 0,13 0,13 0,42 0,27 -0,13 0,13 0,14 -0,18 0,03 -0,18 0,17 0,22 -0,31 

L. atlantica -0,17 0,28 0,03 0,04 -0,03 -0,12 -0,04 0,18 -0,03 0,02 -0,22 0,08 -0,05 -0,23 0,25 

L. difflugiformis -0,35 0,02 0,27 0,23 -0,22 -0,07 -0,26 0,00 -0,20 -0,05 0,22 0,47 -0,50 -0,32 0,55 

L. micacea -0,16 0,20 0,15 0,14 -0,35 -0,04 -0,34 0,01 -0,29 -0,23 0,31 0,62 -0,63 -0,21 0,57 

Lagenammina sp. 1 0,52 0,05 -0,51 -0,45 -0,19 0,08 -0,34 -0,36 -0,23 -0,37 0,37 -0,29 0,29 0,62 -0,36 

N. decorata 0,68 -0,15 -0,37 -0,35 -0,05 0,10 -0,30 -0,35 -0,18 -0,31 0,43 -0,10 0,09 0,56 -0,32 

N. membranaceum 0,23 0,42 0,23 0,26 -0,08 0,14 -0,18 0,01 -0,09 -0,23 0,03 0,22 -0,27 0,20 0,15 

Nonionella cf. clavata -0,12 0,21 0,34 0,35 0,57 0,32 0,42 0,42 0,56 0,06 -0,63 -0,54 0,56 -0,11 -0,31 

P. bulloides -0,52 0,02 0,08 0,05 -0,49 -0,31 -0,31 -0,07 -0,41 0,00 0,10 0,63 -0,64 -0,44 0,75 

P. minuta -0,53 0,00 0,00 -0,02 -0,12 -0,21 0,02 0,15 -0,09 0,03 -0,19 0,16 -0,14 -0,47 0,36 

P. pseudotricamerata 0,21 -0,02 -0,09 -0,11 0,12 0,02 -0,16 0,21 -0,04 -0,20 0,23 -0,14 0,12 0,43 -0,24 

P. salisburyi -0,25 -0,04 -0,04 -0,05 0,11 -0,02 0,41 0,30 0,30 0,32 -0,23 -0,03 0,08 -0,36 0,05 

Psammosphaera sp. -0,19 0,36 0,54 0,54 0,16 0,26 -0,29 0,13 -0,03 -0,41 -0,04 0,16 -0,19 -0,01 0,19 

R. bradyi -0,30 0,02 0,51 0,49 0,32 0,09 -0,08 0,30 0,05 -0,09 -0,32 0,07 -0,08 -0,26 0,14 
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R. brevis -0,34 0,15 0,18 0,17 -0,38 -0,18 -0,32 0,04 -0,25 -0,18 0,14 0,49 -0,50 -0,21 0,55 

R. cf. Tortilis 0,26 -0,05 -0,51 -0,51 -0,23 0,15 -0,22 -0,18 -0,12 -0,34 0,43 0,09 -0,06 0,21 0,03 

R. curtus -0,15 0,15 0,06 0,09 0,03 0,08 0,17 -0,31 0,16 0,19 0,03 -0,22 0,23 -0,11 -0,18 

R. fusiformis -0,23 0,29 0,32 0,30 0,17 0,19 0,01 0,35 0,21 -0,11 -0,04 0,20 -0,21 0,01 0,25 

R. gigas 0,29 0,21 -0,32 -0,28 -0,04 0,15 -0,24 0,03 -0,05 -0,43 0,18 -0,21 0,24 0,30 -0,22 

R. helenae 0,40 0,26 -0,17 -0,11 0,29 0,34 0,30 -0,10 0,34 -0,04 -0,22 -0,73 0,75 0,41 -0,61 

R. minimus -0,21 0,06 0,33 0,29 -0,13 -0,10 -0,41 -0,06 -0,34 -0,27 0,09 0,45 -0,48 -0,15 0,50 

R. scorpiurus -0,32 0,43 0,53 0,53 0,13 0,07 -0,26 0,31 -0,05 -0,30 -0,23 0,26 -0,27 -0,23 0,39 

R. subfusiformis -0,05 0,50 0,63 0,62 0,38 0,45 -0,10 0,49 0,23 -0,38 -0,23 0,11 -0,14 0,00 0,19 

R. tortilis 0,05 0,37 0,52 0,49 0,41 0,47 -0,02 0,59 0,29 -0,46 -0,20 -0,04 0,01 0,14 -0,02 

Reophax sp. -0,27 -0,05 0,05 0,02 -0,02 0,01 -0,04 0,03 0,00 -0,02 0,01 0,26 -0,24 -0,33 0,38 

Reophax spp. -0,16 0,37 0,56 0,53 0,28 0,29 -0,04 0,37 0,17 -0,21 -0,16 0,03 -0,07 -0,08 0,19 

S. bradyana -0,72 -0,20 0,00 -0,02 -0,54 -0,59 -0,10 -0,31 -0,42 0,40 0,13 0,60 -0,57 -0,72 0,63 

S. curta 0,09 0,03 0,31 0,30 0,01 -0,16 -0,45 0,00 -0,39 -0,18 0,01 0,34 -0,38 0,04 0,21 

S. danica -0,21 -0,18 0,17 0,16 -0,07 -0,20 -0,15 -0,12 -0,25 0,07 -0,20 0,20 -0,23 -0,22 0,17 

S. helenae 0,52 0,16 -0,25 -0,22 0,22 0,42 -0,04 -0,25 0,18 -0,35 0,02 -0,47 0,45 0,54 -0,42 

S. huanghaiensis -0,13 0,25 0,08 0,12 0,16 0,03 -0,08 -0,10 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 -0,02 0,08 

S. proboscidea -0,32 -0,01 0,25 0,23 -0,31 -0,11 -0,20 -0,07 -0,18 0,02 0,17 0,45 -0,48 -0,28 0,47 

S. reticulata -0,66 -0,17 -0,12 -0,13 -0,48 -0,59 0,06 -0,37 -0,28 0,59 0,15 0,47 -0,43 -0,62 0,52 

S. sphaerica -0,23 -0,02 0,17 0,13 -0,28 -0,27 -0,58 -0,01 -0,46 -0,27 0,26 0,55 -0,56 -0,12 0,54 

S. testacea 0,01 0,44 0,39 0,44 -0,02 0,05 -0,33 0,28 -0,12 -0,45 -0,12 0,23 -0,25 0,04 0,18 

T. bradyi -0,91 -0,17 0,32 0,26 -0,25 -0,21 0,09 0,07 -0,04 0,27 -0,05 0,44 -0,43 -0,70 0,58 

T. hadai 0,01 -0,01 0,20 0,17 0,03 -0,18 -0,55 -0,04 -0,42 -0,25 0,01 0,23 -0,27 0,06 0,20 

Trifarina spp. -0,21 0,46 0,18 0,21 -0,06 0,11 -0,03 0,14 0,09 -0,06 -0,08 0,06 -0,06 -0,12 0,18 

Trochammina spp. -0,13 0,13 0,21 0,20 -0,13 -0,18 -0,12 0,04 -0,22 0,16 0,06 0,36 -0,40 -0,17 0,35 

U. auberiana -0,63 -0,18 0,40 0,33 -0,13 -0,10 -0,01 0,06 -0,07 0,11 -0,03 0,35 -0,37 -0,55 0,45 

U. peregrina -0,42 0,06 0,18 0,16 0,09 -0,08 0,03 -0,18 -0,03 0,25 0,01 0,23 -0,25 -0,37 0,33 
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APÊNDICE E – Curvas de rarefação.  

 

 

Figura E.1 – Curvas de rarefação e acumulação realizada com a matriz de densidade total de foraminíferos >0,63 µm 

para as regiões Norte (a) e Sul (b) da BS.  
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APÊNDICE F – Pranchas com fotos 

PRANCHA 1 

1) Epistominella exigua (Brady, 1884) - lado umbilical   

2) Epistominella exigua (Brady, 1884) - lado espiral  

3) Alabaminella weddellensis (Earland, 1936) - lado umbilical  

4) Alabaminella weddellensis (Earland, 1936) - lado espiral 

5) Ioanella tumidula (Brady, 1884)– lado umbilical 

6) Ioanella tumidula (Brady, 1884)– lado espiral  

7) Spirillina vivipara Ehrenberg, 1843 – lado espiral 

8) Spirillina vivipara Ehrenberg, 1843 – lado umbilical 

9) Hansenisca soldani (d'Orbigny, 1826)– lado umbilical 

10) Hansenisca soldani (d'Orbigny, 1826)– lado espiral  

11) Gavelinopsis praergeri (Heron-Allen & Earland, 1913) – lado umbilical 

12) Gavelinopsis praergeri (Heron-Allen & Earland, 1913) – lado espiral  

13) Nonionella cf. clavata Cushman, 1931– lado umbilical 

14) Nonionella cf. clavata Cushman, 1931– lado espiral 

15)  Hoeglundina elegans (d'Orbigny, 1826)– lado umbilical 

16) Globocassidulina subglobosa (Brady, 1881) 
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PRANCHA 1 
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PRANCHA 2 

17) Nodellum membranaceum (Brady, 1879) 

18) Reophax tortilis Zheng, 2001 

19) Reophax longicollaris Zheng, 1988 

20) Reophax subfusiformis Earland, 1933 

21) Lagenammina sp. 1 Rhumbler, 1911 

22) Reophax subfusiformis Earland, 1933 

23) Hormosinelloides guttifer (Brady, 1881) 

24) Reophax agglutinatus Cushman, 1913 

25) Reophax spiculotestus Cushman, 1910 

26) Reophax cf. tortilis Zheng, 2001 

27) Reophax spiculifer Brady, 1879 
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PRANCHA 2 
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PRANCHA 3 

28) Adercotryma wrighti Brönnimann & Whittaker, 1987 

29) Adercotryma glomeratum (Brady, 1878) 

30) Ammodiscus planorbis Höglund, 1947 

31) Glomospira charoides (Jones & Parker, 1860) 

32) Eratidus foliaceus (Brady, 1881) 

33) Haplophragmoides emaciatia (Brady, 1884) 
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PRANCHA 3 
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PRANCHA 4 

34) Uvigerina auberiana d'Orbigny, 1839 

35) Uvigerina peregrina Cushman, 1923 

36) Uvigerina dirupta Todd, 1948 

37) Siphouvigerina proboscidea (Schwager, 1866) 

38) Bolivina albatrossi Cushman, 1922 

39) Bulimina marginata d'Orbigny, 1826 

40) Trifarina bradyi Cushman 1923 

41) Pyrgo spp. Defrance, 1824 

42) Siphonina bradyana Cushman, 1927 

43) Pullenia bulloides (d’ Orbigny, 1826) 

44) Cornuspira carinata (Costa, 1856) 
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PRANCHA 4 
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ANEXO A - Dados do sedimento observados a bordo. 

Tabela A.1 – Observações do sedimento descritas a bordo como cor, textura, presença ou não de organismos na 

superfície, bioturbação e camada de vaza; e descrição prévia da morfologia de fundo realizada pela equipe da Cizia 

Hercos, no âmbito do PCR-BS. Os dados “NA” representam as localidades que não foram definidas nenhuma estrutura 

até o momento. 

Estações Cor Textura 

Organismo 

na 

superfície 

Bioturbação 
Camada 

de vaza  
Morfologia 

A06  Marrom/cinza Fina Não Sim Não Zona com fundo liso 

A07  Marrom Fina Sim Sim Não NA 

A08 Marrom Fina Não Não Não NA 

A09 Marrom Fina Sim Não Não NA 

A10 Marrom Fina Sim Não Não  NA 

A11 Marrom/Bege Fina Sim Não Sim NA 

B06 Marrom Fina Sim Sim Não Zona de pockmark 

B07 Marrom Fina Sim Não Não Zona de pockmark 

B08 Marrom Fina Não Não Não Zona com fundo liso 

B09 Marrom Fina Não Não Não Zona de movimento de massa 

B10 Marrom/Bege Fina Sim Não Não Zona de movimento de massa 

B11 Bege Fina Sim Não Não NA 

G06 Marrom Média Não Sim Não Zona de movimento de massa 

G07 Marrom Média Sim Sim Não Zona de pockmark 

G08 Marrom Fina Sim Sim Não Zona com fundo liso 

G09 Marrom Fina Não Sim Não Zona com fundo liso 

G10 Marrom Fina Não Não Não Zona com fundo liso 

H06 Marrom Grossa Não Não Não NA 

H07 Marrom Fina Sim Sim Não Zona de pockmark 

H08 Marrom Fina Sim Não Não Zona com fundo ondulado 

H09 Marrom Fina Não Sim Não Declividade alta; zona de movimento de massa 

H10 Marrom Fina Sim Sim Não Zona de movimento de massa 

H11 Marrom Fina Não Sim Não Zona de movimento de massa 

 


