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“Cold  ground was my bed last night
and rock was my pillow too”
(Bob Marley – Talkin’ Blues)

“Bury me in the ocean with my ancestors that jumped from ships
because they knew death was better than bongage”.

(Erik Killmonger)
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RESUMO

Este  estudo  realizou  a  caracterização  do  Atlântico  Sul  Ocidental  com  base  no  estudo  de

foraminíferos planctônicos de dois testemunhos coletados na Bacia de Santos desde o EIM 9 até o EIM 1. De

acordo com os resultados aqui apresentados, todos os EIM glaciais exibiram períodos de acúmulo de calor,

exceto  o  EIM 3.  Este,  por  sua  vez,  caracterizou-se  por  exibir  o  último  máximo glacial  subtropical  em,

aproximadamente, 43,6 mil anos, resfriamento o qual estaria relacionado à liberação de calor acumulado

no  Hemisfério  Sul  para  o  Hemisfério  Norte  devido  ao  fortalecimento  da  AMOC  (Atlantic  Meridional

Overturning Circulation).  Os intervalos glaciais de maior acúmulo de calor foram o intervalo 8c – 8b, o

subestágio 6c, o EIM 4 e o EIM 2, relacionados ao redirecionamento do excesso de calor para o Hemisfério

Sul através da Corrente do Brasil devido ao enfraquecimento da AMOC. Os intervalos de maior dissolução

do CaCO3 foram observados durante os glaciais no intervalo 8c – 8b, no intervalo 6e – 6d e no EIM 4; no

entanto,  os  intervalos  interglaciais  também  exibiram  eventos  de  dissolução  do  CaCO3,  registrados nos

subestágios 9b, 7d, 5d e 5b. Os períodos dissolução também estão relacionados ao enfraquecimento da

AMOC, que alterou a profundidade de convecção da  NADW, modificou a geometria das massas de água

profunda e, consequentemente, diminuiu a profundidade da lisoclina no Atlântico Sul Ocidental. O aumento

da intensidade da ressurgência, caracterizado por sua expansão offshore, não é uma característica exclusiva

dos EIM interglaciais. Além disso, o EIM 7 não exibiu um aumento da intensidade da ressurgência como no

9e e no 5e,  mas foi  análogo ao observado no final  do penúltimo intervalo  glacial.  Outros  fatores  que

contribuíram para o aumento da produtividade superficial marinha foram o aumento da turbulência da

camada de mistura, disponibilizando nutrientes acumulados na Profundidade Máxima de Clorofila para a

zona fótica e a influência da pluma do Rio da Prata, aumentando a distribuição de matéria orgânica para o

fundo oceânico especialmente durante os glaciais. Não foi possível determinar um “padrão glacial” ou um

“padrão interglacial” no Atlântico Sul Ocidental pois cada EIM exibiu características muito particulares. No

entanto, alguns eventos foram comuns entre intervalos glaciais e interglaciais. 

Palavras-chave: Foraminíferos  planctônicos,  Paleoceanografia,  Atlântico  Sul,  Paleotemperatura,

Paleoprodutividade.
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ABSTRACT

This study performed the characterization of the Western South Atlantic from MIS 9 to MIS 1 based

on the study of  planktonic  foraminifera from two deep sea piston cores collected in the Santos Basin.

According to the results presented here, all glacial stages exhibited periods of heat accumulation except MIS

3. This, in turn, was characterized by exhibiting the last subtropical glacial maximum in approximately 43,6

thousand  years;  this  cooling  would  be  related  to  the  releasing  of  accumulated  heat  in  the  Southern

Hemisphere  to  the  Northern  Hemisphere  due  to  the  strengthening  of  AMOC   (Atlantic  Meridional

Overturning Circulation). The glacial intervals with the highest heat accumulation were the 8c – 8b interval,

the 6c substage, the MIS 4 and MIS 2, all related to the redirection of heat excess to the South Atlantic

during times of AMOC slowdown. The highest CaCO3 dissolution intervals were observed during the glacials

at the 8c – 8b interval, at the 6e – 6d interval and at the MIS 4; however, interglacial intervals also exhibited

CaCO3 dissolution events, recorded at substages 9b, 7d, 5d, and 5b. The dissolution periods are also related

to the weakening of AMOC, which altered the NADW convection depth, modified the geometry of deep

water masses and, consequently, decreased the depth of lysocline in the Western South Atlantic. Increased

upwelling intensity, characterized by its offshore expansion, is not a unique feature of interglacials MIS. In

addition, MIS 7 did not exhibit increased upwelling intensity as in 9e and 5e, but was analogous to that

observed at the end of the penultimate glacial stage. Other factors that contributed to the increase in

marine  surface  productivity  were  the  increase  in  the  mixing  layer  turbulence,  providing  nutrients

accumulated in the Maximum Chlorophyll Depth to the photic zone and the influence of the Rio da Prata

plume, increasing the distribution of organic matter to the ocean floor especially during glacials. It was not

possible to determine a “glacial pattern” or an “interglacial pattern” in the western South Atlantic because

each MIS exhibited very particular characteristics. However, some events were common between glacial

and interglacial intervals.

Key-words: Planktonic  foraminifera,  Paleoceanography,  South  Atlantic,  Paleotemperature,

Paleoproductivity.
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ABREVIAÇÕES

• AABW: Água de Fundo Antártica (do inglês Antarctic Bottom Water).

• AAIW: Água Intermediária Antártica (do inglês Antarctic Intermediate Water).

• ACN: Água de componente norte

• ACS: Água de componente sul

• AMOC: Atlantic Meridional Overturning Circulation.

• c.m.: camada de mistura.

• CB: Corrente do Brasil.

• CDW: Água Profunda Circumpolar (do inglês Circumpolar Deep Water).

• CLIMAP: Climate: Long-range Investigation, Mapping and Prediction.

• CNB: Corrente Norte do Brasil.

• CSE: Corrente Sul Equatorial.

• EIM: Estágio Isotópico Marinho.

• FST: Frente Subtropical

• Gb/Gr: razão G. bulloides / G. ruber.

• HN: hemisfério norte.

• HS: hemisfério sul.

• IF: índice de fragmentação.

• LCDW: ramo inferior da Água Profunda Circumpolar.

• MARGO: Multiproxy Approach for the Reconstruction of the Glacial Ocean surface.

• MAT: Técnica do Análogo Moderno (do inglês Modern Analog Technique).

• NADW: Água Profunda do Atlântico Norte (do inglês North Atlantic Deep Water).

• PB: Razão entre foraminíferos planctônicos e bentônicos.

• SACW: Água Central do Atântico Sul (do inglês South Atlantic Central Water).

• TSM: temperatura da superfície do mar.

• TW: Água Tropial (do inglês Tropical Water).

• UCDW: ramo superior da Água Profunda Circumpolar.

• UMG: Último Máximo Glacial.

• ZCIT: Zona de Convergência Inter Tropical.
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INTRODUÇÃO

O Atlântico Sul Ocidental tem recebido grande atenção por grande parte da comunidade

científica, especialmente daqueles que estudam a importância de suas características hidrográficas

no balanço climático global e a dinâmica produtividade superficial marinha ao longo dos intervalos

glaciais e interglaciais. O reconhecimento das principais características destes estágios climáticos

tem levado ao estabelecimento de padrões que tem ajudado a formar, de maneira cada vez mais

acurada, o cenário paleoceanográfico e paleoclimático do desta porção do Oceano Atlântico. 

Estudos recentes têm proposto o estabelecimento de padrões de hidrografia (superficial e

profunda) e de produtividade superficial  entre os estágios glaciais e interglaciais,  contribuindo,

desta forma para a melhor compreensão dos mecanismos que governam esses fatores. Entre os

principais, destacam-se: 1- o padrão hidrográfico superficial  (influenciando o clima) e profundo

(influenciando  a  preservação  do  CaCO3 no  fundo  oceânico),  marcado,  respectivamente,  pelo

acúmulo de calor durante os glaciais, associado ao enfraquecimento da AMOC (Chiessi et al., 2015;

Santos et al., 2017) e pela queda da preservação do CaCO3 nos glaciais, associado à mudanças na

geometria de massas d’água profundas (Gonzalez et al., 2017; Petró et al., 2018); e 2- o padrão de

produtividade superficial, marcado pela expansão  offshore dos eventos de ressurgência costeira

durante  os  interglaciais,  governado pela  excentricidade elevada (>  0,033)   (Lessa  et  al.,  2017,

2019).

Contribuindo  para  este  debate,  o  presente  estudo  se  debruçou  sobre  as  evidências

paleoceanográficas dos últimos 320 mil anos, período de tempo que compreende três (03) ciclos

glaciais,  desde  o  EIM  9  até  o  EIM  1  (Holoceno).  As  principais  questões  que  conduziram  a

elaboração desta tese foram: 

1. Todos os EIM glaciais passaram por períodos de acúmulo de calor? Dentre estes, quais

foram os intervalos de maior acúmulo de calor no Atlântico Sul? 

2. Além disso, quais foram os intervalos de maior dissolução do CaCO3? Os EIM interglaciais

exibiram intervalos de dissolução do CaCO3? 

3. O aumento da intensidade da ressurgência,  caracterizado por sua expansão  offshore,  é

sempre  registrado  nos  EIM  interglaciais?  Que  outros  fatores  controlam  o  aumento  da

produtividade superficial marinha?
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4. É possível observar um padrão entre os EIM glaciais e entre os EIM interglaciais?

Para responder essas questões, este estudo detalhou os últimos 320 mil anos no Atlântico

Sul  Ocidental  utilizando  o  registro  da  fauna  planctônica  de  foraminíferos  e indicadores

geoquímicos provenientes de dois testemunhos marinhos coletados no talude da Bacia de Santos.

A partir  da caracterização de cada um dos estágios  isotópicos  marinhos (EIM 9 ao EIM 1)  foi

possível identificar, de forma mais precisa: 

1. os intervalos de acumulação de calor glaciais;

2. os intervalos de aumento e atenuação da dissolução glaciais  e  verificar  a existência de

eventos de dissolução durante os interglaciais;

3. se  os  interglaciais  foram  sempre  caracterizados  por  eventos  de  expansão  offshore da

ressurgência  costeira  e  se  os  EIM  glaciais  registraram  a  ocorrência  de  eventos  de

ressurgência;

4. se os glaciais (e interglaciais) exibiram um padrão ao longo dos últimos 320 mil anos no

Atlântico Sul Ocidental.

A  Fundamentação  Teórica desta  tese  abordará,  de  forma  concisa,  os  pontos  mais

importantes para contextualizar as questões envolvidas neste estudo. Na apresentação da Área de

Estudo, foram destacadas as principais características que dizem respeito a circulação superficial e

profunda  e  suas  massas  de  água,  assim  como  os  fatores  que  influenciam  a  produtividade

superficial  na  região  atualmente.  Os  materiais  e  os  métodos  utilizados  para  realizar  a

caracterização do Atlântico Sul Ocidental desde o EIM 9 até o EIM 1 serão abordados no capítulo

Materiais e Métodos. Os Resultados discorrerão sobre todos os produtos gerados neste estudo a

partir da análise dos dois testemunhos marinhos estudados. A  Discussão abordará as principais

hipóteses que levaram aos resultados observados e suas implicações, destacando as principais

evidências  e  relações  observadas  neste  estudo  relacionando-as  com  dados  da  literatura.

Finalmente, as  Conclusões encerram este estudo, exibindo suas principais contribuições e a sua

importância para as pesquisas paleoceanográficas e paleoclimáticas nacionais.
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OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo é:

• Realizar a caracterização do Atlântico Sul Ocidental desde o EIM 9 até o EIM 1 com base no

estudo dos foraminíferos planctônicos de dois testemunhos marinhos, coletados no talude

da Bacia de Santos.

A partir deste objetivo principal, os objetivos específicos são:

1. reportar os intervalos de acúmulo de calor durante os glaciais;

2. identificar quais foram os intervalos de maior dissolução do CaCO3 durante os EIM glaciais e

interglaciais;

3. avaliar  se  o  aumento  da  intensidade  da  ressurgência  está  sempre  relacionado  aos

intervalos  interglaciais  e  determinar  que  outros  fatores  controlam  o  aumento  da

produtividade superficial marinha na área de estudo;

4. verificar  a  existência  de  um  padrão  comum  entre  os  EIM  glaciais  e  entre  os  EIM

interglaciais.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Atlântico Sul e o Clima Global

A circulação superficial do Atlântico Sul parece, à primeira vista, similar aos padrões de

circulação das outras bacias oceânicas. Dominado pelos Ventos Alísios e pelos Ventos de Oeste,

os grandes sistemas de correntes fluem em sentido anti-horário em torno do centro do giro

localizado  aproximadamente  30°  S  (Peterson  e  Stramma, 1991).  O  oceano  Atlântico  Sul  é

limitado, ao sul, pelo fluxo no sentido leste da Corrente Circumpolar Antártica e a leste pela

Corrente  de  Benguela  que  flui  para  norte  e  para  oeste,  onde  se  junta  com a  Corrente  Sul

Equatorial. Finalmente, a oeste o giro é limitado pela Corrente do Brasil, que flui para sul. Na

região equatorial ocorre um fluxo no sentido leste, a Contra-Corrente Equatorial, entre o fluxo

das Correntes Sul e Norte Equatorial (Peterson e Stramma, 1991; Colling, 2001) (Figura 01).

Figura 01. Oceano Atlântico Sul e os principais sistemas de correntes superficiais (modificado de Peterson

& Stramma, 1991); em destaque, os testemunhos estudados.
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No entanto, o padrão de transporte de calor de suas águas superficiais é incomum. A

particularidade  do  Atlântico  Sul  é  que  ele  transporta  imensas  quantidades  de  calor  para  o

Atlântico Norte em um transporte de águas quentes através do equador (figura 02). Nos outros

oceanos a rede de transporte de calor ocorre, comumente, do equador para os pólos (Peterson

e Stramma,  op.cit.).  O  Cinturão de calor  do  Atlântico transporta  águas  quentes  através  das

camadas superficiais do Hemisfério Sul para o Hemisfério Norte, onde ela sofre resfriamento e

afunda  para  formar  as  Águas  Profundas  do  Atlântico  Norte  (NADW),  que  retorna  para  o

hemisfério sul em direção ao Oceano Austral (Rahmstorf, 2006). Devido à configuração convexa

da costa leste da América do Sul, na porção nordeste do Brasil,  a Corrente Sul Equatorial se

divide  em  dois  segmentos:  o  fluxo  noroeste  da  Corrente  Norte  do  Brasil  e  o  sudoeste  da

Corrente  do  Brasil.  A  Corrente  Norte  do  Brasil  flui  através  do  equador  acrescentando  e

empilhando águas quentes no Atlântico tropical  oeste,  incluindo o Caribe (o que ajudará na

formação de furacões naquela região) (Peterson e Stramma, 1991; Silveira et al, 1994; Berger e

Wefer, 1996). 

Figura 02. Modelo geral do transporte de calor nos oceanos. Enquanto nos oceanos Pacífico e Índico o transporte de

calor ocorre do equador em direção aos pólos, no Oceano Atlântico o transporte de calor é através do equador.
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O transporte  pelas  correntes  superficiais  em direção aos  pólos,  resulta num fluxo de

calor, que ocorre em estreitos e intensos ‘jatos’, tais como as correntes de Kuroshio e do Golfo.

No Atlântico Sul este ‘jato’ é relativamente fraco e a topografia, assim como o deslocamento da

Zona  de  Convergência  Inter-Tropical  (ZCIT)  para  norte  (Figura  3),  desempenham  um  papel

fundamental (Berger e Wefer, 1996). A posição mais ao norte da ZCIT, especialmente durante o

inverno,  acentua o  transporte  de  ar  carregado  de  umidade  através  do  equador  e  tende  a

deslocar a Corrente Norte Equatorial para norte. Desta forma não há oposição ao movimento

das águas mais quentes do sul. Além disso, uma parte do transporte ocorre através das águas

subsuperficiais, ajudando a balancear o fluxo no sentido sul da Água Profunda do Atlântico Norte

(Jennerjanh et al, 2004; Berger e Wefer, op.cit.).

Figura 03. Representação da variação sazonal da Zona de Convergência Inter-Tropical (modificado de Ortiz-

Royero et al., 2013).

Sob o ponto de vista físico, o oceano profundo é o mais propenso à conduzir e sustentar

mudanças climáticas de longo período (i.e., centenas à milhares de anos) devido ao seu volume,

capacidade de calor e inércia (Seidov & Maslin, 2001). Mudanças climáticas de longos períodos

são, no entanto, em grande parte governado pelos processos de transferência de calor oceânico.

O  clima  oceânico  atual  é  impulsionado  pela  produção  da  NADW,  que  estabelece  o  grande

cinturão de circulação termohalina global (figura 04) (Broecker, 1991; Gordon et al.,  1992). O

fluxo da NADW para sul no oceano profundo global deve ser compensado ao Oceano Atlântico
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Norte nas camadas superficiais e intermediárias. O fluxo de retorno das camadas superficiais e

subsuperficiais fornecem um transporte de calor positivo para o hemisfério norte através do

equador. Essa pirataria de calor do Atlântico Norte gera calor suficiente para manter o nível atual

de formação da  NADW e  manter  o oceano atual  em “equilíbrio”  de calor  inter-hemisférico

(Seidov & Maslin, 2001).

Figura 04. Modelo geral da circulação termohalina, proposta por Broecker (1995).

Um elemento fundamental da circulação termohalina é conhecido pelo termo em inglês

Atlantic Meridional Overturning Circulation  (AMOC), que envolve o fluxo de águas superficiais

quentes e salinas do hemisfério sul para as altas latitudes do hemisfério norte, onde sofrem

resfriamento e aumentam a sua densidade, afundando para o oceano profundo e fluindo para o

hemisfério  sul  em  grandes  profundidades.  Este  processo  envolve  correntes  termohalinas

induzidas por aumentos sazonais na densidade das águas superficiais. Nos mares da Groenlândia

e  do  Labrador,  a  NADW é  formada  por  resfriamento  evaporativo  e  liberação  de  salmoura

associada à formação de gelo marinho (Stramma & England, 1999). 
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No Mar Mediterrâneo,  apenas  a  evaporação é responsável  por elevar  a  densidade o

suficiente para criar a Água Intermediária do Mediterrâneo. Devido à sua alta temperatura, essa

água não é tão densa como a NADW. A água mais densa, a AABW, se forma no mar de Weddell

como resultado do resfriamento evaporativo. Outra massa de água importante é a AAIW, que é

formada  entre  50  –  60°  S  e,  apesar  de  exibir  salinidade  relativamente  baixa,  sua  baixa

temperatura é suficiente para provocar o seu afundamento a profundidades entre 500 – 1000 m.

Enquanto águas intermediárias são formadas nos oceanos Pacífico e Índico, o único oceano em

que as águas profundas e de fundo se formam é o Atlântico (com uma pequena quantidade de

AABW formada no Oceano Pacífico). A convecção termohalina sazonal também é responsável

para a formação de massas de águas rasas, chamadas  águas de modo.  Estas se formam em

latitudes  de  40°  e  compõem  a  parte  superior  da  termoclina  permanente;  o  restante  da

termoclina é composta pelas várias águas intermediárias (Stramma & England, 1999).

A NADW flui para sul, desde o local de sua formação até atingir o Oceano Austral, onde

se encontra com a  AABW (Curry & Oppo, 2005). Essas massas de água fluem para leste sob a

influência dos Ventos de Oeste. Parte flui para o Oceano Índico enquanto o restante continua o

seu fluxo em direção ao Pacífico. Ao longo desse caminho, advecções ascendentes e a mistura

turbulenta  retornam lentamente  a  água para  a  superfície,  onde  as  correntes  geostróficas  a

transportam de volta para o Oceano Atlântico (figura 04). A formação da  NADW desempenha

um papel importante no clima global, pois controla o transporte de grande quantidade de calor

para o hemisfério norte em todas as latitudes do Oceano Atlântico (Mix et al., 1986). Este calor é

conduzido  pelos  fluxos  de  água  que  alimentam  a  formação  da  NADW.  Por  outro  lado,  o

transporte de calor nos outros oceanos é sempre em direção aos pólos. Isso sugere que uma

interrupção na formação da NADW poderia afetar o clima global (Crowley, 1992).

A  AMOC é responsável pela maior parte do transporte de calor oceânico e mostrou-se

notavelmente diferente durante o UMG (Seidov et al., 1996; Curry & Oppo, 2005; Chiessi et al.,

2015; Howe et al., 2016; Santos et al., 2017). Também foi demonstrado que a AMOC é sensível a

entradas  relativamente  pequenas  de  água  doce,  que  podem  limitar  a  convecção  em  locais

importantes no norte do Atlântico Norte, por exemplo, durante eventos Heinrich e os ciclos de

Dansgaard-Oeschger (Seidov & Maslin, 1999; Chiessi et al., 2015; Howe et al., 2016; Howe et al.,

2018).
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Paleoceanografia do Atlântico Sul

A  circulação  oceânica  glacial  foi  significativamente  diferente  da  atual.  O  termo  bipolar

seesaw descreve a ocorrência do aquecimento do Hemisfério  Sul  causado pela diminuição do

transporte de calor em direção ao norte no Oceano Atlântico, quando a AMOC está enfraquecida

(Mix et al.,  1986). Durante a Terminação 1, eventos em escala milenar de enfraquecimento da

AMOC teria  provocado grandes alterações tanto na TSM do Atlântico Sul  Ocidental  quanto na

temperatura atmosférica sobre o sudeste da América do Sul (Chiessi et al., 2015). Segundo esses

autores,  a  Corrente  do  Brasil  (CB)  teria  se  fortalecido  e  a  Corrente  Norte  do  Brasil  (CNB)

enfraquecido, durante os eventos de enfraquecimento da AMOC. 

Sob condições de AMOC enfraquecida, a camada superficial da CB teria atuado como um

importante condutor e armazenador de parte do calor que não foi transportado para o Atlântico

Norte. Desta forma, a CB foi de suma importância na propagação do calor para o Atlântico Sul

(Chiessi et al., 2015). Esses autores também reportaram que mudanças similares na TSM não são

características apenas do Atlântico Sul Ocidental, mas também do extremo sul do Atlântico Sul

Oriental, sugerindo um padrão para todo o Atlântico Sul na evolução da TSM durante a maior parte

da Terminação 1.

Reconstruções passadas da composição isotópica do carbono (δ13C) para o Último Máximo

Glacial  (UMG) mostrou um aumento do gradiente  do δ13C das águas  intermediárias-profundas

(Curry & Crowley, 1987; Duplessy et al., 1988). A bem ventilada Água Profunda do Atlântico Norte

(NADW) afundaria à profundidades mais rasas durante o glacial, dando origem a denominada Água

Intermediária  Glacial  do  Atlântico  Norte  (GNAIW)  (Duplessy  et  al.,  1988),  enquanto  que  a

pobremente ventilada Água de Fundo Antártica preencheria o Atlântico glacial profundo abaixo da

GNAIW (Govin et al.,  2009). A redução da  AMOC pode ter sido compensada pelo aumento da

produção de águas profundas no Oceano Austral, para que a taxa geral de circulação possa ser tão

forte quanto, ou talvez mais forte que atualmente (Wunsch, 2003). 

Um  padrão  similar  é  observado  no  Atlântico  Sul  durante  os  glaciais,  com  águas

intermediárias bem ventiladas (alto δ13C) sobrejacente às águas profundas pobremente ventiladas

(baixo δ13C) (Hodell et al., 2003; Mackensen et al., 2001). De acordo com Curry & Oppo (2005), a

distribuição  glacial  do  δ13C  a  partir  de  foraminíferos  bentônicos  do  Atlântico  Sul  Ocidental
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determina a presença de três massas  de água sob o giro subtropical.  Por volta de 1000 m, a

presença de águas intermediárias proveniente de sul. Sob esta, uma massa de água centrada em,

aproximadamente,  1500  m  representando  a  penetração,  no  sentido  sul,  da  massa  de  água

proveniente  do  Atlântico  Norte,  a  Água  Profunda  Intermediária  do  Atlântico  Norte  (GNAIW).

Abaixo de 2000 m, é registrado um forte gradiente batimétrico no δ13C que marca a presença da

mistura entre a GNAIW e a água profunda proveniente de sul. 

Para definir as diferentes condições da  AMOC através do último ciclo glacial, Böhm et al.

(2015) apresentou sua classificação para representar os seus diferentes modos de intensidade,

baseado em medições radiogênicas de neodímio e Pa/Th particulado (figura 05). De acordo com

esses autores, o “modo quente” da  AMOC refere-se a atividade plena da convecção das águas

profundas nas altas latitudes do Atlântico Norte, quando a NADW afunda até o oceano profundo e

recircula próximo de 3000 m em direção à Antártica. O “modo frio” refere-se ao estado quando o

gelo marinho é suficientemente extenso para afetar a convecção das águas profundas, fazendo

com que a NADW recircule nos primeiros 2000 de profundidade. Finalmente, o “modo desligado”

refere-se a quase oclusão da convecção da NADW, restrito a alguns eventos stadial extremos.

Figura 05. Modos conceituais da AMOC de acordo com Böhm et al.

(2015).  (a) O modo quente, dominado pela convecção profunda da

NADW  e  valores  reduzidos  de  Pa/Th  e  Nd.  (b) O  modo  frio,

caracterizado por uma circulação norte ativa, porém reduzida (mais

rasa), resultando em uma assinatura significativamente mais positiva

para o Nd e Pa/Th. (c) O modo desligado, representa a quase oclusão

da  formação  da  NADW  e  o  domínio  das  águas  intermediárias  e

profundas provenientes de sul no Atlântico Norte. Neste modo, os

valores de Nd não diferem tanto para o modo frio,  no entanto o

Pa/Th aumentou significativamente.
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Posteriormente, Howe et al. (2016) calcularam o percentual de  NADW no Holoceno e no

UMG para o Oceano Atlântico de 50°S à 53°N a partir da utilização de Nd autigênico (figura 06). O

resultado mostrou que durante o Holoceno o Atlântico ao norte de 20°N e abaixo de 1500 m de

profundidade  é  predominantemente  (>  90%)  NADW.  Este  percentual  diminui  em  todas  as

profundidades para o sul, com a linha de mistura de 50% ocorrendo próximo de 10°S a 5000 m de

profundidade, porém em 30°S de 2000 à 4000 m. Os contornos percentuais de NADW durante o

UMG, incluindo o contorno de 50%, são similares aos do Holoceno acima de 2500 m. A maior

diferença entre essas duas plotagens ocorre abaixo de 2500 m de profundidade no Atlântico Norte,

que possui significativamente menos  NADW no perfil do UMG (55 – 80%) do que no perfil do

Holoceno (> 90%). A partir desta observação está claro que houve uma maior proporção de águas

provenientes  de  sul  no  Atlântico  profundo  durante  o  UMG  do  que  no  Holoceno;  entretanto

também  está  claro  que  o  Atlântico  profundo  não  foi  ocupado  exclusivamente  por  águas  de

componente sul durante o UMG (Howe et al., 2016).

Figura 06. Percentual de NADW durante o Holoceno (a) e UMG (b), segundo Howe et al. (2016). 
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O modelo circulação profunda do Atlântico proposta por Howe et al. (2016) está representado na

figura 07. Durante o glacial existem duas massas de água separadas por diferenças de densidade.

Segundo  esses  autores,  a  massa  de  água  glacial  intermediária  proveniente  de  norte  foi

provavelmente  formada  por  convecção,  rapidamente,  ao  sul  da  Islândia.  Supõem-se  que  a

convecção da célula Atlântica profunda tenha ocorrido mais lentamente e pode ter sido abastecida

pela  NADW formada  nos  mares  nórdicos  durante  os  períodos  sazonais  sem  gelo  sobre  a

Cordilheira Groenlândia-Escócia (Howe et al., 2016). A formação da salmoura a partir da formação

do gelo marinho pode ter contribuído para este processo. 

Figura 07. Esquema da AMOC durante o interglacial (a) e no glacial (b) segundo Howe et al. (2016). As massas de água

representadas  são Água Interdiária  Antártica (AAIW),  NADW e  AABW e  suas  equivalentes  glaciais,  assim como a

GNAIW.  As setas finas associadas com a  GNADW e Água de Fundo Glacial Antártica (GAABW) no esquema glacial

representa o menor fluxo destas massas de água durante os períodos glaciais em relação aos interglaciais. A linha

pontilhada mostra a localização da quimioclina na interface entre as duas células de convecção.
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Um fluxo mais reduzido da Água Profunda Glacial do Atlântico Norte (GNADW) durante o

UMG em relação ao Holoceno explicaria, então, como a AABW conseguiu penetrar muito mais ao

norte durante o UMG do que no Oceano Atlântico atual, onde há pouca influência ao norte do

equador. Por outro lado, o Atlântico Sul profundo evidenciou menos mudanças nas proporções de

misturas  de  massas  de  água  entre  o  UMG  e  o  Holoceno,  porque  é  dominado  por  águas  de

componente sul em ambos estados climáticos (Howe et al., 2016).

A interface entre a NADW e a AABW define a lisoclina, que é a profundidade onde ocorre

um aumento abrupto na dissolução do CaCO3 (Berger, 1968),  ainda acima da Profundidade de

Compensação do Carbonato, onde a dissolução é completa. De acordo com Frenz et al. (2003), a

lisoclina atualmente está abaixo de 4200 m de profundidade ao sul da Bacia do Brasil e abaixo de

4000  m  de  profundidade  na  Bacia  Argentina.  Stramma  &  England  (1999),  por  outro  lado,

reportaram que a profundidade atual da lisoclina nos trópicos e subtrópicos está por volta de 3500

m de profundidade.

As alterações na intensidade da AMOC e, consequentemente, na geometria das massas de

água profunda provocam oscilações na profundidade da lisoclina no Atlântico Sul Ocidental (Frenz

et al., 2003). Além disso, o processo de oscilação na profundidade da lisoclina altera o grau de

preservação do material tanto no sedimento quanto na coluna d’água (Petró et al.,  2015), pois

abaixo  deste  horizonte  a  dissolução  é  mais  intensa.  Desta  forma,  as  condições  de  fundo  no

Atlântico Sul Ocidental podem estar relacionadas às mudanças de massas d’água profundas, que

podem  estar  relacionadas  à  preservação  ou  à  dissolução  das  carapaças  dos  foraminíferos

planctônicos  (Petró  et  al.,  2018).  Portanto,  as  oscilações  na  geometria  das  massas  d’água

modificaram a posição da lisoclina durante o Quaternário, modificando significativamente o grau

de preservação do material pelágico no Atlântico Sul Ocidental (Gonzalez et al., 2017; Petró et al.,

2018). 
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O uso dos foraminíferos planctônicos em estudos paleoceanográficos

Os foraminíferos planctônicos são organismos cromistas e seus fósseis  estão entre os

mais importantes instrumentos para a extração de informações de caráter paleoceanográfico.

Estes organismos distribuem-se nos diversos regimes oceânicos, desde a região equatorial até as

regiões  polares  (figura  08).  As  propriedades  físicas  e  químicas  de  suas  carapaças  fornecem

diversos  paleoproxies  incluindo  o  registro  de  sinais  isotópicos  e  aspectos  da  abundância

taxonômica  e  morfologia da carapaça que são controlados  ecologicamente (Hilbrecht,  1996;

Kucera et al., 2005). 

Figura 08. Distribuição global dos foraminíferos planctônicos modernos (modificado de Kucera, 2007).
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A  excelente  preservação,  a  ocorrência  global,  a  alta  sensibilidade  às  condições

ambientais,  particularmente temperatura (Hale & Pflaumann, 1999) e a alta abundância dos

foraminíferos planctônicos nos registros de mar profundo durante o Cenozóico são as principais

razões de sua extensiva aplicação em estudos paleoclimáticos e paleoceanográficos (Schmidt et

al.,  2003). Estas particularidades envolvendo os foraminíferos planctônicos, combinadas com o

fato de que a maioria das espécies modernas passa parte de seu ciclo de vida nas camadas mais

superficiais dentro da zona fótica, fazem deste grupo de organismos um excelente instrumento

no estudo das condições superficiais do passado. (Oberhänsli  et al., 1992; Kemle-von Mücke &

Oberhänsli, 1999; Lessa et al., 2017; Santos et al., 2017; Petró et al., 2018; Lessa et al., 2019).

O  conhecimento  a  respeito  das  características  biológicas  (i.e.,  estruturação  celular,

relação com simbiontes, atividade trófica e nutrição, reprodução e ontogenia e arquitetura das

carapaças) e ecológicas (e.g., distribuição vertical e horizontal, distribuição sazonal e migrações

na  coluna  d’água)  das  espécies  dos  foraminíferos  planctônicos,  bem  como  o  processo  de

sedimentação de suas carapaças no fundo oceânico é imprescindível na estruturação, execução

e interpretação de estudos  paleoceanográficos.  Como a  distribuição da  abundância  de  uma

espécie individual de foraminífero planctônico varia de acordo com a sua variação absoluta de

TSM  (Mix,  1987;  Hilbrecht,  1996),  a  contagem  acurada  da  abundância  relativa  em  uma

associação nos permite inferir sobre as condições climáticas do passado geológico. 

As  espécies  de  foraminíferos  planctônicos  reagem  sensivelmente  a  diversos  fatores

hidrográficos como oxigenação, níveis de nutrientes, condições de ressurgência, turbulência da

camada de mistura e variações na profundidade da termoclina (Hemleben et al., 1989; Ravelo et

al., 1992; Hilbrecht, 1996; Sousa et al., 2014; Lessa et al., 2017; Venancio et al., 2017). Além

disso,  as  condições  de  preservação  de  suas  carapaças  fósseis  podem  fornecer  informações

importantes sobre alterações na profundidade da lisoclina ao longo do tempo geológico (Petró

et  al.,  2018).  Diante  desta  complexidade  assume-se que todas  as  espécies  de  foraminíferos

planctônicos contribuem, de certa forma, com algum grau de informação (Hilbrecht, 1996; Sousa

et  al.,  2014;  Venancio et  al.,  2017)  relacionado,  principalmente,  à  temperatura a  qual  essas

espécies viveram, mas, também, às diversas alterações ambientais sofridas ao longo do tempo.
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A Intensidade dos Estágios Isotópicos Marinhos Durante o Período Quaternário

Os termos “glacial” e “interglacial” referem-se às mudanças no volume de gelo e do nível

do mar associado com o aumento e a diminuição das grandes coberturas de gelo dos hemisférios

norte  e  sul,  embora  o  padrão  geralmente  observado  em  diversos  indicadores  relacionam

temperatura e  ciclos  hidrológicos,  condições  oceanográficas  e  padrão de vegetação.  O padrão

climático do período Quaternário é  caracterizado por  alterações  entre  estágios  glaciais  frios  e

interglaciais quentes, com o período de 100 mil anos dominante nesses ciclos, especialmente após

o Mid-Pleistocene Transition (MPT) (Imbrie et al., 1993; Muldesse & Shulz, 1997). O sinal climático

é registrado em sedimentos marinhos (Lisiecki & Raymo, 2005), terrestres (Tzedakis et al., 2006) e

de gelo (Jouzel et al., 2007). 

A  compreensão  dos  mecanismos  envolvidos  nos  ciclos  glaciais-interglaciais  requer  não

apenas  a  replicação  de  padrões  típicos  de  um  ciclo  glacial,  mas  um  entendimento  do  quão

ligeiramente diferentes as forçantes externas e os mecanismos de resposta do ambiente podem

resultar em uma grande variedade de respostas. Atualmente, tem crescido a atenção às variações

do comportamento ao longo dos interglaciais (Tzedakis et al.,  2009). O surgimento de registros

mais longos de testemunhos de gelo levou a uma reavaliação de que cada ciclo glacial-interglacial

tem um padrão individual e que nos testemunhos de gelo antártico é mais claramente observado

nas variabilidades interglaciais (Jouzel et al., 2007).

  No estudo sobre a variabilidade interglacial-glacial nos últimos 800 mil anos envolvendo

registros terrestres e marinhos ao redor do globo, confirmou-se que há uma predominância de

interglaciais fortes desde o Mid-Brunhes Event (MBE),  i.e. desde o EIM 11 até o EIM 1 em quase

todos os registros de δ18O e de temperatura da superficial marinha (TSM) (Lang & Wolff, 2011). De

acordo com estes autores, se o interglacial é caracterizado por um valor alto (ou baixo) de um

parâmetro específico comparado ao glacial, então o interglacial com o valor mais alto (ou mais

baixo)  desse  parâmetro  é  caracterizado como o  mais  forte,  sem fazer  julgamentos  sobre  que

aspecto  do  clima  é  representado.  Da  mesma  forma,  glaciais  fortes  (frios)  também  estão

concentrados nesta porção mais recente dos registros, embora o EIM 16 seja o mais forte em

diversos  registros  de  δ18O.  No  entanto,  isso  não  é  uniformemente  verdadeiro;  o  EIM  7,

especificamente o subestágio 7e, normalmente não é mais forte que o EIM 15 ou o EIM 19 em
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quase todos os registros, enquanto o Holoceno é bastante moderado nos registros de TSM (Lang &

Wolff, 2011).

De acordo com Lang & Wolff (2011), o EIM 7 representa um interessante interglacial onde

há três picos, dos quais o primeiro (7e), geralmente considerado como um interglacial pleno, é

relativamente fraco em diversos registros, mas os dois subestágios subsequentes (7c e 7a) também

exibem  características  interglaciais  plenas  em  alguns  registros.  Isto  significa  que:  1)  enquanto

condições glaciais podem ter ocorrido durante o subestágio 7b em alguns locais, o intervalo 7c –

7a registrou, em diversas localidades, um período quase contínuo de condições interglaciais plenas

e 2) por outro lado os subestágios 7e e 7c são separados por um período de condições que são

próximas de um glacial pleno, tão forte quanto o EIM 14; 3) o 7c exibe características interglaciais

como o EIM 13 e 15. De fato, parece não haver uma razão clara para não definir o subestágio 7c

(ou o intervalo 7c – 7a) como um interglacial separado do 7e.

Embora isso questione a ideia de que houve uma mudança gradual de interglaciais fortes

para fracos no MBE (EPICA, 2004), é verdade que em todo o mundo, na maioria dos registros,

quatro dos últimos cinco interglaciais foram os mais forte dos últimos nove (Lang & Wolff, 2011).

Segundo  estes  autores,  uma  razão  para  os  interglaciais  mais  frios  do  período  anterior  é,

obviamente, a menor força devido às menores concentrações interglaciais de CO2 observadas. Esta

observação  impulsiona  um  mecanismo que  explicaria  um  padrão  comum  de  calor  interglacial

relativo globalmente,  em contraste com o que poderíamos esperar  sob condições  de controle

astronômicas. No entanto, é importante destacar o fato de que ainda não é possível diagnosticar

uma causa para o menor CO2 nesses interglaciais.

O  interglacial  mais  forte  nos  registros  marinhos  é  tipicamente  MIS  5,  observados  nos

registros isotópicos em foraminíferos bentônicos, planctônicos, TSM e bem como no  stack LR04

(Lang & Wolff, 2011). Ainda, este EIM mostrou-se mais forte nos registros de TSM do Atlântico

Norte,  da  região  equatorial,  do  Atlântico  Sul  e  da  região  Antártica,  confirmando  que  alguns

interglaciais individuais são globalmente mais fortes que outros. Finalmente, Lang & Wolff (2011)

notaram que não existe uma relação clara entre os parâmetros astronômicos e a força relativa de

cada interglacial. Segundo esses autores, a obliquidade é maior na segunda metade dos últimos

800  mil  anos,  porém  interglaciais  fortes  estão  associados  com,  ambos,  elevada  forçante

precessional (EIM 5) e muito reduzida forçante precessional (EIM 11).
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Durante os últimos 800 mil anos, os estágios glaciais mais fortes têm ocorrido desde o EIM

12, com o EIM 8 sendo o glacial mais fraco em diversos registros de δ18Obent, antecipando o fraco

interglacial EIM 7 (Lang & Wolff, 2011). Os EIM 12 e 16 parecem ser os estágios glaciais mais fortes

na maioria dos registros isotópicos em planctônicos e bentônicos. No entanto, não há um estágio

glacial que se destaque como a mais fria TSM; o EIM 2 é, em média, o mais frio, mas não de forma

tão significante. De maneira análoga, Lang & Wolff (2011) também notaram que a amplitude das

Terminações é tipicamente maior nas cinco últimas (TV – TI) do que nas anteriores (TX – TVI),

estimada em, aproximadamente, 40 – 45% maior nas estimativas de δ18O a partir de foraminíferos

bentônicos e planctônicos, CO2 e CH4. Apesar disso, a TVII foge à regra, exibindo alta amplitude em

diversos  registros,  devido a excepcional  força do glacial  EIM 16,  enquanto que TIII  exibe uma

amplitude menor que as de seu entorno. Esses autores sugerem que a força de um glacial pode

influenciar  a  força  do  interglacial  seguinte,  com  interessantes  implicações  para  a  memória  e

previsibilidade do sistema, bem como pelo papel das forças astronômicas na determinação da

força (em oposição ao tempo) de um interglacial.
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ÁREA DE ESTUDO

Para a caracterização do Atlântico Sul Ocidental desde o EIM 9 até o EIM 1 com base no

estudo de foraminíferos planctônicos, este estudo utilizou dois testemunhos coletados no talude

da Bacia de Santos, localizados no Embaiamento de São Paulo (figura 09). A Bacia de Santos está

localizada na margem sudeste do Brasil. Limita-se ao norte com a Bacia de Campos, pelo Alto de

Cabo Frio e ao sul com a Bacia de Pelotas, pelo Alto de Florianópolis, a oeste com a Serra do Mar e

a leste com o limite oriental do Platô de São Paulo (Macedo, 1989; Moreira et al., 2007)

Figura  09. Área  de estudo  destacando  a  localização  dos  testemunhos  estudados  (B)  e  o  esquema da  circulação

superficial do Atlântico Sul (modificado de Peterson & Stramma, 1991).

Circulação superficial e massas d’água

A circulação superficial do Atlântico Sul Ocidental é dominado pelo fluxo no sentido sul da

Corrente do Brasil (CB), que se forma entre 10° e 15° S na região onde o ramo mais ao sul da
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Corrente  Sul  Equatorial  se  bifurca,  formando também a Corrente  Norte  do Brasil  (Peterson &

Stramma, 1991; Stramma & England, 1999; Silveira et al., 2000). A CB flui para sul, contornando a

América do Sul até a Convergência Suibtropical (33 – 38° S) onde converge com a Corrente das

Malvinas e se separa da costa (Silveira et al., 2000). A posição da confluência Brasil – Malvinas

varia sazonalmente entre 34° e 40° S, com a penetração mais ao norte da Corrente das Malvinas

durante o inverno e início da primareva austral um avanço mais ao sul da CB durante o verão e

início do outono (Olson et al., 1988). 

A  região  da  Corrente  do  Brasil  é  formada  pelo  empilhamento  de  massas  de  água

características  do Atlântico Sul  (figura  10).  Esta  seção,  no entanto,  abordará  somente  aquelas

dispostas acima de 800 metros de profundidade: a Água Tropical e a Água Central do Atlântico Sul.

A CB transporta a Água Tropical (TW) nos primeiros 200 m na camada de mistura, uma massa

d’água quente (> 20°C) e altamente salina (> 36) formada a partir da intensa radiação e excesso de

evaporação, em relação a precipitação (Silveira et al., 2000) (figuras 11 e 12). Entre 200 e 800 m de

profundidade, a CB transporta a Água Central do Atlântico Sul (SACW) na termoclina permanente;

atualmente o limite entre a TW e a SACW é marcado pela isoterma de 18°C (Belem et al., 2003). 

Figura 10. Diagrama T-S das estações 56 e 57 do GEOSECS no Atlântico Sul e o posicionamento dos testemunhos KF-18

e KF-16.
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A  SACW é  formada a  partir  do afundamento das  águas  da  Convergência  Subtropical  e

subsequente espalhamento ao longo da superfície de densidade ao seu ajustamento hidrostático

(Silveira et  al.,  2000).  Esta massa d’água entra como parte do Giro Subtropical,  circula com as

correntes  do Atlântico Sul  e  Benguela  e  atinge  o  continente sul-americano,  transportado pela

Corrente Sul Equatorial, onde se bifurcam; parte da SACW flui no sentido do equador enquanto

que a outra porção flui no sentido sul (Silveira et al., 2000).

Figura 11. Distribuição da temperatura média superficial, em 75 m, 150 m e 200 m de profundidade no Atlântico Sul.
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A margem continental brasileira é uma região tipicamente oligotrófica (Gaeta & Brandini,

2006)  (figuras  13  e  14)  porém  alguns  mecanismos  relacionados  a  circulação  superficial  são

responsáveis pelo aumento da produtividade superficial  e do fluxo de matéria orgânica para o

fundo  marinho  no  Atlântico  Sul  Ocidental.  Os  principais  seriam  o  aumento  da  produtividade

superficial  causado  pela  penetração  da  SACW na  zona  fótica  (ressurgência)  e  o  aumento  da

quantidade de matéria orgânica fornecido pela extensão mais ao norte da pluma do Rio da Prata.

Figura 12. Distribuição da salinidade média superficial e em 200 m de profundidade no Atlântico Sul.

Ressurgência

A intrusão da SACW na zona fótica pode ocorrer a partir da instabilidade do fluxo da CB e

pode tanto ser governado pela corrente ou pelo vento. O primeiro caso ocorre comumente na

quebra  da  plataforma  e  sobre  o  talude  superior,  onde  a  baixa  pressão  que  se  forma  da

instabilidade da CB impulsiona a SACW para a zona fótica (Campos et al., 2000). No segundo caso,

onde a ressurgência é dominada pelo vento, a ressurgência é causada pelos ventos de nordeste

que sopram sobre a plataforma interna e média, dado que o transporte de Ekman em direção

offshore mais significativo ocorre na costa enquanto que o bombeamento de Ekman ocorre na

plataforma média  (Campos  et  al.,  2000).  Ao  longo  da  plataforma  continental  sul  do  Brasil,  a

incidência de ventos sobre a superfície do mar é o principal agente que promove a ressurgência da
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SACW que é distribuída pela plataforma continental média (Aguiar et al., 2014; Castelao & Barth,

2006; Cerda & Castro, 2014).

A  SACW  é  levada  até  a  zona  fótica  especialmente  devido  a  mudanças  drásticas  na

orientação da linha de costa, profundidades superiores a 100 m próximos a linha de costa, variação

na intensidade da CB e os frequentes episódios de ventos de nordeste (Campos et al., 2000; Belem

et al., 2013). Os eventos de ressurgência costeira na plataforma interna são mais comuns durante o

verão austral, quando os ventos de nordeste são mais intensos e a passagem de frentes frias é

menos frequente. A combinação entre a ação de ventos de NE e a mudança na orientação da linha

de costa favorece a formação do espiral de Ekman, elevando a SACW para em diração à costa

(Silveira et al., 2000).

Durante  o  inverno  austral,  a  passagem  mais  frequente  de  frentes  frias  causa  o

empilhamento da Água Tropical sobre a plataforma interna, inibindo a ressurgência costeira (Cerda

& Castro, 2014). A ressurgência também pode ocorrer na plataforma média e externa, porém é

independente da linha de costa e limitado à camada inferior da zona fótica (Albuquerque et al.,

2014). No entanto, a incidência prolongada de ventos de nordeste sobre a superfície do mar e a

instabilidade do fluxo da CB são os principais mecanismos que promovem a intrusão da SACW na

zona fótica (Belem et al., 2013; Albuquerque et al., 2014).

Pluma do Rio da Prata

A margem continental  do sul  do Brasil  é caracterizada pela confluência de dois grandes

sistemas de correntes superficiais. A plataforma externa e o talude superior são dominadas pelo

fluxo para o sul da Corrente do Brasil (BC) (de Mahiques et al., 2004). A plataforma interna, por

outro lado, é  controlada pela Corrente Costeira Brasileira (de Souza e Robinson,  2004).  A CCB

transporta em parte sedimentos da pluma do Rio da Prata no sentido norte ao longo da margem

continental brasileira (de Mahiques et al., 2008; Möller et al., 2008). 

O Rio da Prata é o segundo maior rio da América do Sul, estendendo-se na costa ao longo

de  uma  faixa  de  1300  km;  a  variabilidade  sazonal  da  pluma  deste  rio  ao  longo  da  costa  é

controlado pelos ventos (Piola et al.,  2005). De acordo com de Mahiques (2004, 2008, 2011) a

sedimentação ao longo da margem continental sudeste brasileira recebe grande contribuição da

Pluma do Rio da Prata sobre a plataforma interna e média. No entanto, na porção externa da
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plataforma continental, a sedimentação é controlada pela ressurgência, a partir do meandramento

da CB e das condições de vento regionais. 

Figura 13. Distribuição da concentração de fostato média superficial, em 75 m, 150 m e 200 m de profundidade no

Atlântico Sul.

Esse deslocamento sazonal  para  o  norte  de águas  mais  frias  e  menos  salinas  também

controla  a  variabilidade  da  produtividade  primária  regional  da  área  (Ciotti  et  al.,  1995).  Sob

condições favoráveis, a pluma do Rio da Prata se estende para o norte até as latitudes mais baixas,

penetrando a plataforma interna até, aproximadamente, 23°S (Campos et al, 1999; Pimenta et al.,
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2005). No entanto, de Mahiques et al. (2008), com base em análises de Nd e Pb, reportaram que a

influência da pluma do Rio da Prata é fortemente limitada até ao sul de 28°S. 

Figura 14. Distribuição da concentração de nitrato média superficial, em 75 m, 150 m e 200 m de profundidade no

Atlântico Sul.

Influência da circulação atmosférica

As alterações sazonais no regime de ventos e, consequentemente, as variações sazonais da

Zona de Convergência Inter-Tropical (ZCIT) influenciam fortemente a configuração das correntes

superficiais no Atlântico Sul, especialmente a CB e a CNB (Stramma & Schott, 1999) (figura 15). A
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intensidade máxima da CB ocorre durante o verão austral, quando a bifurcação da Corrente Sul

Equatorial ocorre mais próximo do equador (Rodrigues et al., 2006) devido à posição mais ao sul

da ZCIT e aos Ventos Alísios de NE mais intensos.  Sob esta situação,  a CNB é enfraquecida e,

consequentemente, a CB é fortalecida (Johns et al., 1998; Kim e Schneider, 2003). 

O fortalecimento da  CB resulta  em um deslocamento para  o sul  da  Confluência Brasil-

Malvinas  (Matano  et  al.,1993;  Goñi  e  Wainer,  2001).  No entanto,  durante  o inverno ocorre  o

oposto;  a bifurcação da Corrente Sul  Equatorial  ocorre mais ao sul  e  sob esta situação a ZCIT

encontra-se deslocada mais ao norte. Portanto, os ventos alísios de SE penetram mais facilmente

no Hemisfério Norte fortalecendo, desta forma, a CNB, simultaneamente ao enfraquecimento da

CB.

Figura 15. Dinâmica da ZCIT. As setas cinzas indicam as principais correntes superficiais: CSE (Corrente Sul Equatorial),

CB (Corrente do Brasil) e CNB (Corrente Norte do Brasil).  A seta azul mostra os ventos alísios de SE relativamente

fortes; a seta vermelha representa os ventos alísios de NE relativamente fracos. (Modificado de Wang et al., 2004).

Circulação profunda e massas d’água
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A circulação profunda na área  de estudo é  caracterizada pelo empilhamento de várias

massas  de  água  (figura  16).  As  águas  superficiais  e  centrais  (descrita  na  seção  anterior)  são

compostas por Água Tropical (TW) e Água Central do Atlântico Sul (SACW), que são relativamente

quentes  e  seu  limite  inferior  ocorre  a  800  m  de  profundidade  (Silveira  et  al.,  2000).  Em∼

profundidades intermediárias e mais profundas, as massas de água vêm das regiões Antártica e do

Atlântico Norte, embora não haja uma classificação detalhada comumente aceita das águas de

origem Antártica (Morozov et al., 2010). De acordo com a classificação proposta por Reid et al.

(1977) e usado por diversos autores (e.g. Tsuchiya et al., 1994; Mémery et al., 2000; Wienders et

al.,  2000),  na  Bacia  de  Santos,  essas  massas  de  água  são  chamadas  de  Água  Intermediária

Antártica  (AAIW)  acima  de  1000  m,  o  ramo  superior  da  Água  Circumpolar  Profunda,  a  Água

Circumpolar Profunda Superior (UCPW) entre 1000–2000 m, a Água Profunda do Atlântico Norte∼

Água (NADW) entre 2000 – 4000 m e o ramo inferior da Água Circumpolar Profunda, a Água∼

Circumpolar Profunda Inferior (LCPW) abaixo de 4000 m (Reid, 1989).

Figura 16. Posição dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul), em destaque, com relação ao perfil latitudinal da

distribuição de massas de água no Atlântico Sul Ocidental em função de suas concentrações de oxigênio (Modificado

de Gonzales et al., 2017).

As  águas  profundas  do  Atlântico  Norte  são  caracterizadas  por  alta  salinidade  e  altas

concentrações  de  oxigênio  e,  portanto,  não  são  corrosivas  para  CaCO3 depositado  no  fundo

oceânico sob sua influência (Gerhardt  et  al.,  2000).  A  NADW converge com a  massa  de água

circumpolar no Atlântico na porção norte da Corrente Circumpolar Antártica (Reid, 1989; Morozov
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et al., 2010). Consequentemente, a NADW divide a Água Circumpolar Profunda em duas camadas:

UCPW e  LCPW (Henrich  et  al.,  2003;  Morozov  et  al.,  2010).  Essas  massas  de  água  são

caracterizadas  por  menores  concentrações  de  oxigênio,  menor  salinidade  (figura  17),  altos

nutrientes  dissolvidos  (Stramma & England,  1999;  Mémery et  al.,  2000)  e,  portanto,  são mais

corrosivas ao CaCO3 devido às suas altas concentrações de CO2 (Dittert et al., 1999) (figura 18).

Para  fins  práticos,  a  LCPW  e  a  Água  Profunda  do  Mar  de  Weddell  (WSDW)  são  geralmente

chamados de Água de Fundo Antártica (AABW) (Morozov et al., 2010).

Figura 17. Posição dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul), em destaque, com relação ao perfil latitudinal da

distribuição de massas de água  profundas no Atlântico Sul Ocidental em função de suas salinidades.
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Figura 18. Posição dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul), em destaque, com relação ao perfil latitudinal da

distribuição de massas de água  profundas no Atlântico Sul Ocidental em função de suas concentrações de CO2.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Método de apresentação dos resultados

Ao longo desta tese, todos os produtos gerados a partir das análises dos testemunhos KF-

18 e KF-16 e apresentados sob a forma de gráficos exibirão, definitivamente, o seguinte padrão:

curvas  em  vermelho  representando  o  testemunho  KF-18  e  curvas  em  azul  representando  o

testemunho KF-16.

Testemunhos marinhos

Este estudo analisou dois testemunhos sedimentares marinhos (KF-18 e KF-16) coletados a

pistão  na região  do Atlântico Sul  ocidental,  no talude da  Bacia  de Santos,  para o estudo dos

foraminíferos planctônicos (figura 19, tabela 01). Os testemunhos foram coletados pela Petrobras

durante a campanha Fugro Explorer 2007. As amostras sedimentares referentes ao testemunho KF-

18  tiveram  um  espaçamento  amostral  a  cada  5  cm,  enquanto  que  as  amostras  utilizadas  do

testemunho KF-16 tiveram um espaçamento amostral a cada 10 cm na porção superior e a cada 5

cm na porção inferior. Devido a sua maior resolução amostral o testemunho KF-18 é o testemunho

principal  deste  estudo.  No  entanto,  devido  a  má  recuperação  do  seu  topo  (v. item  Breve

Caracterização  dos  Testemunhos),  o  testemunho  KF-16  é  o  mais  utilizado  na  interpretação

paleoceanográfica mais recente da região de estudo. Ainda assim, esse testemunho foi, e ainda

tem  sido,  amplamente  estudado  e  gerado  produtos  relevantes  para  o  desenvolvimento  da

paleoceanografia  nacional  (Almeida  et  al.,  2015;  Toledo  et  al.,  2016;  Gonzales  et  al.,  2017;

Quadros, 2017; Costa et al., 2018; Quadros & Toledo, submetido, entre outros).

Tabela 01. Dados referentes aos testemunhos e amostras utilizados neste estudo.

Id. Testemunhos Localização Profundidade
(m)

Comp.
recuperado

(cm)

Comp. utilizado
(cm)

Nº de
amostrasLaPAS IO-USP Petrobras

KF-18 GL-854 25°12’S/42°37’W 2220 2038 1336 267
KF-16 GL-852 25°01’S/43°33’W 1938 2030 2030 300
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Figura 19. Área de estudo e localização dos testemunhos estudados.

Breve Caracterização dos Testemunhos

Os  testemunhos  utilizados  neste  estudo  são  compostos  de  lama  rica  em  carbonato

intercalada com lama pobre em carbonato e marga, segundo a sua descrição, realizada logo após

sua abertura. A coloração mais clara distingue os sedimentos holocênicos, no topo dos registros

sedimentares (figuras 20, 21 e 22). As tonalidades de cinza claro e cinza escuro representam as

variações climáticas interglaciais e glaciais, respectivamente. O testemunho KF-16 apresentou uma

melhor recuperação do registro sedimentar em sua porção superior, em relação ao KF-18. Como o

do  topo  do  testemunho  KF-18  estava  comprometido,  especialmente  entre  15  –  30  cm,  isto

dificultou a sua amostragem.
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Caracterização Isotópica 

A análise de isótopos estáveis  de oxigênio e carbono em foraminíferos bentônicos,  que

neste estudo utilizou a espécie epibentônica  Cibicidoides wuellerstorfi,  foi  realizada em ambos

testemunhos e  registrou a composição das  águas  profundas  da  porção oeste  do Atlântico Sul

(Figura  23).  Por  outro  lado,  a  análise  isotópica  extraída  a  partir  da  espécie  planctônica

Globigerinoides ruber s.s. foi  realizada somente no testemunho KF-18 (Figura 24),  assinalando,

desta  maneira,  a  composição  das  águas  superficiais  desta  região.  As  espécies  utilizadas  nas

análises isotópicas estão representadas na figura 25.

Figura  23. Estratigrafia  isotópica  do  oxigênio  (acima)  e  do  carbono  (abaixo)  extraído  da  espécie  bentônica  C.

wuellerstorfi para os testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).

A distribuição dos valores isotópicos de oxigênio da espécie bentônica ao longo do período

de estudo representa, essencialmente, a variação no volume de gelo entre os períodos glaciais e

interglaciais  (Shackleton,  1967).  Neste  estudo  isto  está  claramente  evidenciado  pelos  valores
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elevados, quase sempre acima da média (estimada em 3,67‰ no testemunho KF-18 e 3,79‰ no

KF-16), ao  longo  dos  intervalos  glaciais,  exceto  no  EIM  3,  em  contraste  com  os  valores

consideravelmente mais reduzidos registrados nos intervalos interglaciais. O registro isotópico do

oxigênio da espécie planctônica  G. ruber s.s. reproduziu, basicamente, a variação do volume de

gelo, porém com variações mais graduais entre os estágios isotópicos marinhos.

Figura 24. Estratigrafia isotópica do oxigênio (acima) e do carbono (abaixo) a partir da espécie planctônica  G. ruber

(branca) s.s. para o testemunho KF-18.

Os dois  testemunhos utilizados neste estudo não exibiram hiatos,  representando,  desta

forma,  registros  sedimentares  contínuos.  Apesar  disso,  o  testemunho  KF-16  não  registrou  o

singular colapso nos valores de  δ18O ao longo do subestágio 5e (representado por um “pico” na

curva, já que a escala dos valores de δ18O, representada no eixo y é, convencionalmente, invertida).

O motivo mais plausível para tal seria a falta de amostragem deste intervalo, que neste período, foi

realizado a cada 10 cm.
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As curvas isotópicas do carbono da espécie C. wuellerstorfi apresentaram, de maneira geral,

um comportamento similar  entre  si,  i.e.,  com valores  mais  reduzidos  ao  longo  dos  intervalos

glaciais, raramente acima da média (estimada em 0,71‰ no testemunho KF-18 e 0,56‰ no KF-16),

exceto  os  EIM  3  e  2, contrastando  com  os  valores  mais  elevados  registrados  nos  intervalos

interglaciais. O registro isotópico realizado a partir da espécie planctônica G. ruber s.s. reproduziu,

essencialmente,  as  variações  observadas  na  curva  da  espécie  bentônica  porém  com  sutis

diferenças e variações bem mais graduais entre os intervalos glaciais e interglaciais.

Figura 25. Espécies utilizadas nas análises isotópicas do oxigênio e carbono: à esquerda, o foraminífero bentônico

Cibicidoides wuellerstorfi e à direita o foraminífero planctônico Globigerinoides ruber ‘branca’ s.s..

Cronologia

O testemunho KF-16 compreende os últimos 321 mil anos e a sua taxa de sedimentação

média é de 7,4 cm/1000 anos, enquanto que o testemunho KF-18 compreende os últimos 772 mil

anos, embora somente os últimos 322 mil anos tenham sido utilizados neste estudo, e sua taxa de

sedimentação média é de 4 cm/1000 anos.  O modelo de idade de ambos os testemunhos foi

baseado  na  estratigrafia  isotópica  do  oxigênio  extraída  da  espécie  bentônica  Cibicidoides

wuellerstorfi (δ18Obent) e apoiado por três datações de radiocarbono (AMS) no topo do testemunho

KF-18. A curva de Lisiecki & Raymo (2005) e a definição dos estágios (e subestágios) isotópicos
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marinhos (EIM) segundo Railsback (2015) foram utilizados como referência (figura 26). A descrição

detalhada do modelo de idade para os testemunhos KF-18 e KF-16 está reportada em Almeida et

al. (2015) e Toledo et al. (2016).

Figura 26. Acima: curvas isotópicas do oxigênio em foraminíferos bentônicos (C. wuellerstorfi) dos testemunhos KF-18

(vermelho) e KF-16 (azul) e a curva de referência de Lisiecki & Raymo (2005) (preto). Abaixo: taxas de sedimentação

dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).

Teor de CaCO3

O teor  de  carbonato  em fração  fina  foi  obtido  a  partir  da  diferença  de  massa  (1g  de

sedimento) antes e após o ataque ácido com solução HCl 10%. As curvas referentes a variação do

teor de carbonato (CaCO3) desde o EIM 9 até o EIM 1 na porção oeste do Atlântico Sul exibiram,

claramente,  uma  boa  correspondência  entre  elas  (figura  27).  Tal  correspondência  revela  um

alinhamento entre  os  dois  testemunhos  estudados,  possibilitando,  desta  forma,  um confronto

entre esses  resultados.  Ambos os  testemunhos são compostos,  basicamente,  de  lama rica em

carbonato (18 – 30%) intercalada por lama pobre em carbonato (5 – 18%) e marga (30 – 60%).
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A estimativa do teor de CaCO3 apontou, no testemunho KF-18, uma variação dos valores

entre 9,5% (EIM 4) e 56,5% (subestágio 5e) e uma média estimada em 21,3% para todo o período

de estudo, enquanto que no testemunho KF-16 os valores variaram entre 9,09% (subestágio 6c) e

50,66% (EIM 1) e sua média foi estimada em 22,3%. Os intervalos que exibiram as maiores médias

percentuais  do  teor  de  CaCO3,  em  ambos  os  testemunhos,  foram  os  EIM  1,  9  e  7,  que

apresentaram valores estimados em 48,4% (maior média), 30,3% e 27,1% no testemunho KF-18 e

43,65% (maior média), 30,25% e 29,75% no testemunho KF-16, respectivamente. Por outro lado,

os  EIM  4  e  6  foram  os  intervalos  onde  o  teor  de  CaCO3 exibiu  os  menores  valores  médios,

estimados em 14,0% (menor média) e 16,2% no testemunho KF-18 e em 16,55% (menor média) e

18,06% no testemunho KF-16, respectivamente.

Figura 27. Teor de CaCO3 dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).

Processamento das amostras utilizadas

Peneiramento úmido

Primeiramente,  as  amostras  sedimentares  foram  peneiradas  (malha  63  µm) com  água

destilada  para  separação  das  frações  grossa  (>  63  µm)  e  fina  (<  63  µm).  Ambas  as  frações

sedimentares foram secas em estufa a 60°C. A fração fina foi utilizada para análise do teor de

CaCO3 enquanto que a fração grossa foi utilizada para análise da fauna toral dos foraminíferos

planctônicos.

Peneiramento seco
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Posteriormente, os sedimentos referentes à fração grossa foram peneirados sobre malha de

150 µm, onde cada amostra foi  devidamente identificada e armazenada. Este estudo adotou a

fração maior que 150 µm visando minimizar os erros gerados por incertezas taxonômicas (CLIMAP,

1976). Esta abordagem é amplamente utilizada em estudos baseados em calibrações ambientais

fundamentados  em  funções  de  transferência,  como  o  MARGO (Multiproxy  Approach  for  the

Reconstruction of the Glacial Ocean surface), que inclui suas categorias taxonômicas quantificadas

na fração > 150µm.

Análise da fauna total de foraminíferos planctônicos

Após  serem  peneiradas  sobre  malha  de  150  µm,  as  amostras  foram  fracionadas

aleatoriamente até obter-se um número entre 300 – 600 espécimes de foraminíferos planctônicos,

onde todos os indivíduos foram devidamente contabilizados (análise quantitativa) e identificados

em nível de espécie, ou subespécie (análise qualitativa). O percentual de cada um dos  taxa em

relação  ao  total  contabilizado  em  uma amostra  corresponde  a  sua  Abundância  Relativa.  Este

estudo adotou a taxonomia segundo Bolli & Saunders (1985) e Hemleben et al. (1989), atualizada

de acordo com o Mikrotax (http://www.mikrotax.org/pforams/) que é, atualmente, a maior fonte

de referência taxonômica de foraminíferos planctônicos.

Avaliação do grau de preservação das carapaças dos foraminíferos planctônicos

A avaliação do grau de preservação dos foraminíferos planctônicos ao longo do testemunho

KF-18 foi baseada na análise das curvas do Índice de Fragmentação (IF). O IF nos revela a variação

percentual das carapaças de foraminíferos planctônicos em mau estado de preservação em função

do total de carapaças observadas em uma amostra, inteiras e quebradas (Berger, 1970) (Figura 28),

ao longo de todo o registro sedimentar. 

Figura  28. Exemplares  do  foraminífero

planctônico Globigerinoides ruber (rosa) em bom

estado  de  preservação  (esquerda)  e  em  mau

estado de preservação (direita). Aumento: 35X
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Paleotemperatura superficial marinha: a técnica das redes neurais artificiais

Este método, um ramo da inteligência artificial, baseia-se no fato de que existe, realmente,

uma relação entre a distribuição das faunas modernas e as propriedades físicas do ambiente. As

redes neurais artificiais têm a habilidade de superar problemas de relações complexas não-lineares

entre as variáveis (Kucera, 2003; Kucera et al., 2005). Esta abordagem, de caráter profundamente

computacional, é baseada em um algoritmo que tem a habilidade de aprendizagem autônoma de

uma relação entre dois grupos de membros. Uma vez treinado, a rede neural artificial atua como

uma única função de transferência, já que ao mesmo tempo esta função altamente não-linear e

recorrente é tão complexa que tem a habilidade de simular uma decisão algorítmica. A utilidade

das redes neurais artificiais foi demonstrada por Malmgren et al. (2001). 

Uma  rede  neural  artificial  (RNA)  representa  um  grande  número  de  elementos  de

processamento simples chamados de neurônios. Cada neurônio está conectado a outros neurônios

por  meio  de  links  direcionados,  cada  um  com  um  peso  associado.  Os  pesos  consistem  em

informações que estão sendo utilizadas pela rede neural para resolver um problema. Como um

neurônio artificial é capaz de realizar um único processamento, cada entrada recebe somente um

tipo de  sinal  (ou  informação).  No entanto,  é  possível  exibir  várias  entradas  e,  desta  maneira,

perceber, através de treinamento, diferentes sinais. Desta forma, a conexão entre vários neurônios

em rede faz com que o sistema consiga processar mais informações e fornecer mais resultados

(figura 29).

O treinamento é feito por etapas; na primeira etapa, os sinais de entrada (dados de fauna

do conjunto de dados de calibração) são propagados pelas diversas camadas até a camada de

saída onde fornecem as estimativas de paleotemperatura. A comparação das estimativas geradas

com a saída (temperatura conhecida) indica o erro; na segunda etapa, o erro é retropropagado na

rede e os pesos das conexões são reajustados de forma a minimizar o erro. Para cada etapa de

treinamento é utilizado um subconjunto do banco de dados de calibração. Cada subconjunto, por

sua vez, é dividido em dados de treinamento e dados de teste e após cada etapa de treinamento o

subconjunto de dados de teste é usado para calcular o erro de predição. O procedimento se repete

até o erro de predição parar de diminuir. 

.
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Figura  29. Esquema do  funcionamento  de uma rede  neural  artificial:  camada de  entrada: onde  os  padrões  são

apresentados à rede; camada escondida (ou intermediária): onde é feita a maior parte do processamento, através das

conexões ponderadas; camada de saída: onde o resultado final é concluído e apresentado.

As redes neurais artificiais utilizadas neste estudo são as mesmas utilizadas por Kucera et al.

(2005),  treinadas  por  bases  de  dados  específicos  para  a  bacia  oceânica  do  Atlântico

tropical/subtropical.  Os  dados referentes às abundâncias relativas (%) das  espécies observadas

neste estudo foram enviados sob a forma de planilhas ao Laboratório do MARGO (Multiproxy

Approach  for  the  Reconstruction  of  the  Glacial  Ocean  surface),  onde  as  paleotemperaturas

superficiais marinhas foram estimadas.

Razão   G. bulloides   /   G. ruber  

A partir do censo faunal dos foraminíferos planctônicos, foram calculados as abundâncias

relativas das espécies  G. ruber  ‘branca’ e  G. bulloides (figura 30). O foraminífero planctônico  G.

ruber  ‘branca’ é uma espécie dominante na Corrente do Brasil, ocupando a camada de mistura e

tende a ser mais abundante durante o verão, indicando a ocorrência de águas mais quentes (Sousa

et al., 2014; Venancio et al., 2016; Venancio et al., 2017). A espécie G. bulloides, por outro lado, é

restrita ao sistema de ressurgência costeira,  na qual  a sua frequência é também mais elevada

durante  o  verão  austral,  devido  ao  regime  de  ventos,  indicando  a  ocorrência  de  eventos  de
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ressurgência quando seu percentual está acima de 15%  (Lessa et al., 2014; Portilho-Ramos et al.,

2015; Lessa et al.,2016; Santos et al., 2017; Lessa et al.,2017; Lessa et al., 2019). Desta forma a

razão  Gb/Gr foi utilizada neste estudo como um indicador da intensidade da ressurgência, onde

valores elevados da razão sugerem intrusão de águas frias e produtivas (SACW) na zona fótica,

enquanto que valores reduzidos sugerem a predominância de águas mais quentes e oligotróficas

(TW) na região de estudo (Conan et al.,  2002; Toledo et al.,  2008; Lessa et al.,  2014; Portilho-

Ramos et al., 2015; Lessa et al.,2016; Santos et al., 2017; Lessa et al.,2017; Lessa et al., 2019).

Figura 30. Foraminíferos planctônicos Globigerina bulloides (esquerda) e Globigerinoides ruber ‘branca’ (direita).

Razão PB

A razão PB nos fornece o percentual de carapaças de foraminíferos bentônicos em relação

ao total de carapaças de foraminíferos (planctônicos + bentônicos) observados em uma amostra. 

[B/(P+B)] * 100

Esta razão é um importante indicador de disponibilidade de matéria orgânica para o fundo

oceânico  e,  por  isso,  o  registro  desta  razão  pode  ser  utilizado  como  um  indicador  de

paleoprodutividade (Berger & Haass, 1988; Van der Zwaan et al., 1999). Apesar disso, esta relação

entre foraminíferos planctônicos  e bentônicos é amplamente difundida como um indicador de

dissolução (e.g., Parker & Berger, 1971; Berger, 1973; Thunnel, 1976; Peterson & Prell, 1985; Dittert

et  al.,  1999;  Conan et  al.,  2002)  baseado na hipótese  de  que as  carapaças  dos  foraminíferos
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bentônicos são mais resistentes e por isso aumentam a sua proporção em períodos de dissolução.

No entanto, recentemente foi demonstrado que as carapaças dos foraminíferos bentônicos são

muito mais susceptíveis à dissolução do que as dos planctônicos, principalmente devido à maior

quantidade de Mg de suas carapaças, tornando-as mais propensas à dissolução e, por isso, a razão

PB  não  deve  ser  utilizada  como  indicador  de  dissolução  (Petró  et  al.,  2018b).  Estes  autores

demonstraram a importância do ranking de dissolução de espécies planctônicas e bentônicas para

o Atlântico Sul Ocidental.

Índices de diversidade

Os índices de diversidade são utilizados para estimar, quantitativamente, a biodiversidade

de uma comunidade  baseada em uma amostra  da comunidade,  outrora viva.  Os  cálculos  dos

índices de diversidade são um dos pilares da análise ecológica. Existe uma grande variedade desses

índices,  indicando  que  a  diversidade  pode  ser  definida  de  diversas  maneiras.  Infelizmente  é

impossível de apontar para algum índice em particular como sendo o melhor para qualquer tipo de

dado ou investigação (Hammer & Harper, 2006). Os índices de diversidade utilizados nesta tese

foram a Riqueza de Espécies (S) e o índice de Margalef e o índice de Shannon (H).

A Riqueza de Espécies (S) é o índice de diversidade mais simples possível, consistindo no

número de espécies presentes em uma amostra. Este índice é importante e de fácil compreensão,

porém é importante lembrar que a contagem de uma espécie em uma amostra geralmente será

uma subestimação da riqueza de espécies, mesmo na parte preservada da biota da qual a amostra

foi  coletada  (Hammer  & Harper,  2006).  A  riqueza  de  espécies  (S),  geralmente,  aumentará  de

acordo com o tamanho da amostra e, por isso, outros índices de diversidade foram propostos para

compensar este efeito. O índice de Margalef é importante pois ele relaciona a riqueza de espécies

e  o  número  amostral  (Hammer  &  Harper,  2006).  O  índice  de  Shannon  (H)  é  dependente  da

abundância relativa e do número de  taxa  contido por amostra (Magurran, 2003). Este índice foi

empregado por reconhecer a abundância das espécies ao longo dos testemunhos estudados e

verificar  as  variações  na  diversidade  das  associações.  Todos os  índices  utilizados neste  estudo

exibem relação direta com a diversidade, ou seja, quanto maior o seu valor, maior é a diversidade.
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Técnicas estatísticas

Coeficiente de Correlação Linear de Pearson

A matriz de correlação linear é a representação da correlação entre uma série de variáveis.

Através dela pode-se estudar a possível correlação linear entre duas variáveis, indicando que elas

apresentam algum grau  de  associação  linear,  isto  é,  elas  aumentam e diminuem linearmente

juntas  (Hammer  &  Harper,  2006).  É  uma  medida  de  interdependência,  não  existem  varáveis

dependentes  ou  independentes.  Essas  correlações  são  de  grande  importância  em estudos  de

caráter  paleontológico.  No  entanto,  é  importante  destacar  que  a  correlação  não  implica

causalidade em nenhuma direção, mas pode ser que ambas as variáveis sejam dependentes, em

comum, de uma terceira causa (Hammer & Harper, 2006)!

Convencionalmente,  a força de uma correlação linear é medida usando o coeficiente  r,

conhecido com r de Pearson ou coeficiente de Pearson. É um índice estatístico que indica o grau de

relação, direta ou indireta, entre duas variáveis quantitativas. Para essas e outras análises os dados

pressupõem uma distribuição normal, o que é raro em dados ambientais. No intuito de minimizar

esta  condição  e  aproximar  a  distribuição  da  normalidade,  os  dados  foram  transformados  em

logaritmos (log(x+1)) (Hammer & Harper, 2006).

Os valores da matriz de correlação de Pearson variam entre -1 e +1. Uma correlação de +1

indica uma relação perfeitamente direta,  isto é,  à  medida que uma variável  aumenta,  a outra

aumenta  na  mesma  proporção.  Por  outro  lado,  uma  correlação  de  -1  indica  uma  correlação

perfeitamente negativa, ou inversa, ou seja, à medida que uma variável aumenta a outra diminui

na mesma proporção. Vale ressaltar que correlações perfeitas dificilmente ocorrem na natureza. A

falta de correlação linear entre duas variáveis é indicada por valores próximos de zero. Nessas

situações,  as  variáveis  seriam independentes  entre  si,  ou seja,  o  comportamento de uma não

influencia  o  comportamento  da  outra  variável.  Duas  variáveis  podem  estar  fortemente

relacionadas, mas não de forma linear e, portanto, este índice não seria apropriado. As correlações

mais estatisticamente significativas foram àquelas com valores de probabilidade (p) inferiores a

0,05.

Análise de Componentes Principais
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A análise de componentes principais (ACP) é um método extremamente útil com muitas

aplicações.  Esta técnica  é utilizada para  projetar  um banco de dados multivariado em poucas

dimensões,  no intuito reduzir  a  gama de dados,  preservando o máximo de variância  possível,

facilitando a visualização dos dados e, assim, a sua interpretação. O eixo de máxima variância

(componentes principais) pode ser identificado e interpretado (Hammer & Harper, 2006). 

A ACP é um procedimento para encontrar variáveis hipotéticas (os componentes) que mais

contribuem para a variância dos dados multidimensionais originais. Os componentes principais são

combinações lineares e ortogonais das variáveis originais. Eles podem ser “interpretados” como

reflexos de variáveis  “subentendidas” com um significado biológico, embora muitas vezes possa

ser apenas um exercício especulativo (Hammer & Harper, 2006).
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RESULTADOS

Preservação das Carapaças dos Foraminíferos Planctônicos

De maneira geral, as carapaças dos foraminíferos planctônicos apresentaram bom estado

de preservação ao longo do período de estudo, já que o índice de fragmentação (IF) exibiu valor

médio  estimado  em  12,94%  (testemunho  KF-18)  e  9,79%  (testemunho  KF-16)  (figura  31).  Os

estágios isotópicos onde as carapaças apresentaram-se em melhor estado de preservação foram os

EIM interglaciais, porém os EIM 9 e 5 exibiram intervalos com altos valores do IF. Os EIM glaciais,

por outro lado, apresentaram valores elevados do IF de maneira frequente, exceto ao longo dos

EIM 3 e 2. 

Figura 31. Distribuição dos valores do índice de fragmentação (IF) estimados para os testemunhos KF-18 (vermelho) e

KF-16 (azul) ao longo do período abordado neste estudo.

O EIM 9 exibiu média estimada em 15,77% (a segunda maior do KF-18) e 11,96% (a mais

elevada do KF-16) e estes valores elevados se devem ao abrupto aumento dos valores ao longo do

subestágio 9b, especialmente no KF-18. Este EIM registrou valores sempre abaixo da média nos

demais subestágios, enquanto que o subestágio 9b exibiu o maior valor do IF em todo o período

de estudo, estimado em 52,54% (KF-18). O EIM 8 exibiu, com frequência, valores acima da média,

estimada  em 13,91%  (KF-18)  e  10,65%  (KF-16),  especialmente  no  subestágio  8c  que  exibiu  o

máximo observado neste EIM, estimado em 46,28% (KF-18) e 18,16% (KF-16).
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Assim como o EIM 9, o EIM 7 apresentou valores muito reduzidos do IF, quase sempre

abaixo da média, estimada em 9,42% (KF-18) e 7,58% (KF-16). Entretanto, no subestágio 7d foi

observado um súbito aumento no IF,  que exibiu  valor  máximo estimado em 25,72% (KF-18)  e

13,46%  (KF-16).  O  EIM  6  torna  a  exibir  valores  elevados  do IF,  comumente  acima  da  média,

estimada em 13,04% (KF-18) e 10,67% (KF-16). O subestágio 6e foi, consistentemente, o intervalo

onde foram observados valores  mais  elevados,  com máximos estimados em 27,87% (KF-18)  e

20,00% (KF-16).

O EIM 5 exibiu valores médios relativamente elevados,  estimados em 12,87% (KF-18) e

11,28% (KF-16), principalmente por causa do abrupto aumento ocorrido no subestágio 5b, que

exibiu valor máximo estimado em 41,51% (KF-18) e 20,62% (KF-16); este último também registrou

um aumento significativo no subestágio 5d, que exibiu máximo estimado em 20,35%. O estágio

isotópico que exibiu o maior valor médio do IF neste estudo foi o EIM 4 (KF-18), estimado em

17,77%; durante este estágio os valores raramente foram inferiores a média. No testemunho KF-16

a média foi estimada em 9,76% e o maior valor observado foi estimado em 22,56%. No decorrer

dos EIM 3, 2 e 1 os valore do IF estiveram sempre abaixo da média, estimadas, respectivamente,

em 8,45%, 9,40% e 5,27% (KF-18) e 7,78%, 4,90% e 4,18% (KF-16).
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Censo Faunal

Os valores de abundância relativa mínimos, máximos e as médias das espécies observadas

neste estudo estão exibidos na tabela 02.

Tabela 02. Valores de abundância relativa mínimos, máximos e as médias das espécies observadas nos testemunhos
KF-18 e  KF-16;  cinza  escuro:  espécies  principais;  cinza  médio:  outras espécies  importantes;  cinza claro:  demais
espécies observadas; branco: espécies raras.
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Espécies principais. Compreendem as espécies que exibiram abundância relativa média superior a

5%  em,  pelo  menos,  um  dos  testemunhos,  a  saber:  Globigerinoides  ruber (d’Orbigny,  1839)

(branca), Globigerinita glutinata (Egger, 1893), Globoconella inflata (d’Orbigny, 1839), Globigerina

bulloides d’Orbigny, 1826 e Neogloboquadrina incompta (Cifelli, 1961) (figura 32).

Globigerinoides ruber (branca)

Considerada  a  mais  abundante  dentre  todas,  esta  espécie  apresentou  valores  de

abundância relativa que variaram entre 11,54% e 73,94% (KF-18) e 15,45% e 65,11% (KF-16) e

média,  para  todo  o  período  de  estudo,  estimada  em  39,23%  (KF-18)  e  38,63%  (KF-16).  Os

intervalos  de  maior  abundância  relativa  desta  espécie  foram  observados  ao  longo  dos  EIM

interglaciais, especialmente o EIM 5. Apesar disso, foram observadas quedas significativas em sua

abundância  ao  longo deste  EIM,  principalmente nos  subestágio  5e e  no breve  subestágio  5b,

exibindo valores mínimos estimados, respectivamente, em 28,28% e 31,85% (KF-18) e 32,54% e

37,74% (KF-16). Além destes foi observada uma queda abrupta ao longo do subestágio 5a, onde

registrou, por volta de 70 mil anos, valor mínimo estimado em 18,30% (KF-18) e 22,12% (KF-16). 

No EIM 7, G. ruber (branca) também exibiu valores elevados de abundância relativa a partir

do subestágio  7c  e  máximo no subestágio  7a, estimados  em 54,40% (KF-18)  e  57,86  (KF-16).

Entretanto, o EIM 7 também registrou quedas significativas na abundância relativa desta espécie, a

maior  delas  notada  no  subestágio  7d,  apresentando  mínimo  estimado  em  27,47%  (KF-18)  e

24,87% (KF-16). O EIM 9 é o intervalo interglacial onde são observados os menores valores de

abundância relativa desta espécie,  especialmente ao longo do subestágio 9b,  que exibiu  valor

mínimo estimado em 12,53% (KF-18) e 17,11% (KF-16). 

O EIM 8 é onde G. ruber (branca) exibe o seu menor valor pontual de abundância relativa

desde o EIM 9 até o EIM 1,  verificado no subestágio 8c;  apesar disso,  esta espécie exibe um

aumento significativo no subestágio 8b, exibindo máximo estimado em 59,50% (KF-18) e 49,86%

(KF-16). O EIM 6 tem o seu início marcado por uma abrupta queda na abundância relativa desta

espécie,  observada no subestágio 6e. O subestágio 6d é marcado por uma clara tendência de

aumento e o subestágio 6c caracteriza-se por exibir os mais elevados valores pontuais neste EIM,

estimados em 49,42% (KF-18) e 65,11% (o mais elevado do KF-16).
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Figura 32. Distribuição das espécies principais ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul); de cima para

baixo: G. ruber ‘branca’, G. glutinata, G. inflata, G. bulloides e N. incompta.
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No último intervalo glacial, a curva de abundância de G. ruber (branca) exibe um aumento

abrupto ao longo do EIM 4 mas torna a exibir uma súbita queda na passagem EIM 4 – EIM 3. Em

seguida, apesar do breve aumento observado no subestágio 3c, a curva volta a apresentar uma

queda significativa no subestágio 3a, que só volta a exibir um novo e brusco aumento no EIM 2;

esta tendência persiste até o EIM 1.

Globigerinita glutinata

A curva de abundância relativa da espécie  G. glutinata apresentou um padrão estável de

distribuição  de  seus  valores  nos  últimos  322  mil  anos,  exibindo  de  forma muito  discreta  sua

tendência de aumento ao longo de todo o período de estudo. Da mesma forma, esta espécie não

exibiu nenhuma preferência entre ambientes glaciais ou interglaciais, já que expôs, igualmente

nestes diferentes estágios,  valores reduzidos e elevados de abundância relativa.  Os  valores de

abundância relativa desta espécie variaram entre 0,25 e 34,89% (KF-18) e 0,62% e 30,35% (KF-16),

com média, para todo o período de estudo, estimada em 11,37% (KF-18) e 9,48% (KF-16). 

Globoconella inflata

Observando a curva de abundância relativa de  G. inflata foi  possível  verificar  que esta

espécie foi nitidamente mais abundante ao longo dos intervalos glaciais, enquanto que valores

significativamente reduzidos foram comumente observados ao longo dos EIM interglaciais.  Esta

espécie exibiu abundância relativa variando entre em 0,55 % e 47,67% (KF-18) e zero e 28,57% (KF-

16) e média para todo o período estimada em 9,2%. No EIM 8 os valores mais elevados foram

observados em sua primeira metade,  ao longo dos subestágios 8c e 8b, com valores máximos

estimados,  respectivamente,  em 25% (KF-18)  e  14,46% (KF-16);  no  EIM 6,  os  maiores  valores

também foram observados em sua porção inferior, ao longo dos subestágios 6e e 6d, estimados

em 27,72% e 19,15% (KF-18) e 28,57% e 24,68% (KF-16), respectivamente.

No último intervalo glacial, esta espécie apresentou seus valores mais elevados no início do

EIM 4, estimado em 23,78% (KF-18) e 21,78% (KF-16), e a partir deste ponto até o fim deste EIM,

seus valores de abundância são reduzidos significativamente, tendo o seu valor mínimo estimado

em  2,79%  (KF-18).  O  início  do  subestágio  3c  é  caracterizado  por  valores  majoritariamente

reduzidos  de abundância de  G. inflata,  por  outro lado,  o  breve subestágio 3b é marcado por
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valores elevados de abundância desta espécia, com valor máximo em torno de 18% (KF-16). Os

valores  continuaram  elevados  ao  longo  do  subestágio  3a  e  do  EIM  2,  mas  no  EIM  1  exibiu

percentual abaixo de 5%.

Além dos EIM glaciais, G. inflata exibiu aumentos abruptos em determinados períodos dos

estágios  interglaciais;  o  primeiro  desses  foi  observado  no  subestágio  9b,  que  exibiu  máximo

estimado em 47,62% (o mais elevado do KF-18) e 26,89% (KF-16). No EIM 7, esta espécie exibiu

aumento no subestágio 7d, onde foi observado o maior valor de abundância relativa neste EIM 7,

estimado em 16,97% (KF-18) e 19,69 (KF-16). No EIM 5, o primeiro aumento significativo desta

espécie foi observado no subestágio 5b quando exibiu valor máximo estimado em 17,60% (KF-16);

o outro aumento ocorreu no subestágio 5a, por volta de 70 mil anos, onde foi registrado o maior

valor de abundância neste EIM, estimado em 37,22% (KF-18) e 24,20% (KF-16).

Globigerina bulloides

Esta espécie esteve presente na região de estudo ao longo de todo o período abordado,

exibindo valores de abundância relativa que variaram entre zero e 20,98% (KF-18) e zero e 27,01%

(KF-16); sua média para todo o período de estudo foi estimada em 6,80% (KF-18) e 7,63% (KF-16).

Os valores mais elevados ocorreram nos EIM interglaciais, enquanto que os valores mais reduzidos

foram observados nos EIM glaciais, exceto o EIM 3 e próximo das Terminações.

No EIM 9, G. bulloides exibiu valores elevados de abundância relativa nos subestágios 9e e

9a; o primeiro exibiu o máximo observado no testemunho KF-18 e 12,74% no KF-16, enquanto no

outro exibiram máximos estimados em 16,49% (KF-18) e 16,89% (KF-16). No EIM 7, esta espécie foi

mais abundante no subestágio 7e, por volta de 240 mil anos, onde atingiu valor máximo estimado

em 13,22% (KF-18)  e 23,64% (KF-16).  No EIM 5,  G. bulloides foi  mais  abundante ao longo do

subestágio  5e  e  seu  valor  máximo  de  abundância  foi  estimado  em  19,14%  (o  maior  valor

observado no KF-18 desde o EIM 9) e 17,48% (KF-16); no subestágio 5c, em torno de 100 mil anos,

esta espécie também exibiu valor elevado de abundância, estimado em 17,59% (KF-18) e 18,36%

(KF-16).

Apesar de exibir seus menores valores ao longo dos intervalos glaciais,  G. bulloides exibiu

sensível aumento de sua abundância no subestágio 8b, com valor máximo estimado em 12,86%

(KF-18) e 14,7% (KF-16). No EIM 6, os subestágios 6e, 6d e 6c expressaram, em grande parte,
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valores de abundância sempre abaixo de 10%; os subestágios 6b (KF-16) e 6a, por outro lado, são

caracterizados por um súbito aumento na abundância desta espécie; no primeiro, exibiu máximo

estimado em 27,01% (o mais elevado do KF-16) e no subestágio seguinte em 14,66% (KF-18) e

17,48% (KF-16). O EIM 3 distingue-se por exibir valores de abundância relativamente elevados,

comparáveis aos observados nos EIM interglaciais; o maior valor ocorreu no subestágio 3a, por

volta de 35 mil  anos,  estimado em 15,61% (KF-18)  e 24,32% (KF-16).  A partir  daí  a  curva de

abundância de G. bulloides exibiu uma clara tendência de queda em seus valores de abundância

que persistiu até o EIM 1.

Neogloboquadrina incompta 

Esta espécie apresentou valores de abundância relativa que variaram entre zero e 27,13%

(KF-18) e 45,19% (KF-16) e média para todo o período estimada em 3,31% (KF-18) e 6,28% (KF-16).

N. incompta foi nitidamente mais abundante nos EIM glaciais do que nos interglaciais, entretanto

exibiu  valores  significativamente  elevados  no  EIM  9,  observados  especialmente  ao  longo  do

subestágio 9b, onde alcançou abundância relativa máxima estimada em 22,84% (KF-18) e 45,19%

(o mais elevado do KF-16).

No EIM 8, N. incompta exibiu valores elevados de abundância relativa nos subestágios 8c e

8a, que apresentaram máximos estimados, respectivamente, em 27,13 e 13,49% (KF-18) e 30,72 e

26,90% (KF-16). O EIM 7 é caracterizado por expressar valores de abundância significativamente

reduzidos, porém um aumento foi observado no subestágio 7d, quando N. incompta apresentou

valor máximo estimado em 5,21% (KF-18) e 17,68% (KF-16). Esta espécie torna a exibir valores

elevados de abundância relativa no EIM 6, especialmente nos subestágios 6e e 6d, onde atinge os

valores máximos estimados, respectivamente, em 19,38% (KF-16) e 24,23% (KF-18 – o segundo

maior em todo o período de estudo). O EIM 5, por outro lado, é um período de ausência virtual da

espécie  N. incompta, exceto no subestágio 5a (KF-18), próximo ao limite com o EIM 4, quando

registrou o máximo de 5,23% da abundância relativa. Esta espécie só exibiu, novamente, valores

acima da sua média no subestágio 3a, onde atingiu valor máximo estimado em 8,76% (KF-18) e

10,85% (KF-16).
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Outras espécies importantes. Compreendem as espécies que exibiram abundância relativa média

entre 5 – 1% em, pelo menos, um dos testemunhos, a saber:  Trilobatus sacculifer (Brady, 1877),

Globigerinoides ruber (d’Orbigny, 1839) (rosa),  Globorotalia menardii (d’Orbigny in Parker, Jones,

Brady,  1865),  Globigerinoides  conglobatus (Brady,  1897),  Globorotalia  tumida (Brady,  1877),

Globorotalia  truncatulinoides (d’Orbigny,  1839),  Neogloboquadrina  dutertrei (d’Orbigny,  1839),

Globorotalia excelsa Sprovieri, 1980 e Globorotalia crassaformis (Galloway & Wissler, 1927) (figura

33 e 34).

Trilobatus sacculifer

Esta espécie exibiu alta frequência ao longo de todo período de estudo, sendo observada

em todos os estágios  e subestágios  isotópicos marinhos.  Sua abundância relativa variou entre

0,21%, e 16,81% e média para todo o período de estudo estimada em 5,19% no testemunho KF-18

e entre zero e 19,16% e média estimada em 5,31% no KF-16.

Trilobatus sacculifer exibiu os seus valores mais elevados de abundância relativa nos EIM 8

(KF-18) e 5 (KF-16); no EIM 8, apresentou valor máximo no subestágio 8b, estimado em 16,81%,

enquanto que no EIM 5, exibiu máximo no subestágio 5d, estimado em 19,16%. Outro aspecto

interessante na curva de abundância relativa desta espécie são os baixos valores observados ao

longo de todo o EIM 9, sempre abaixo da média estimada para o período de estudo; neste estágio

isotópico, o valor máximo registrado foi 4,93% (K-18) e 4,80 (KF-16). 

No EIM 6, T. sacculifer exibiu um significativo aumento em sua porção central, com máximo

estimado em 15,68% no subestágio 6c (KF-16). Outro aspecto interessante notado na curva de

abundância relativa desta espécie foi o consistente aumento ocorrido ao longo do EIM 4, que, por

volta de 65 mil anos, exibiu valor máximo estimado em 14,29% (KF-18) e 14,40% (KF-16). O EIM 3,

por outro lado, é caracterizado por exibir uma queda significativa na abundância desta espécie,

especialmente no subestágio 3b. T. sacculifer só torna a exibir um novo aumento no fim do EIM 2 e

no EIM 1, de forma discreta.

 Globigerinoides ruber (rosa)

A espécie G. ruber (rosa) esteve presente na região de estudo desde o EIM 9 até o EIM 1,

com valores de abundância relativa que variaram entre zero e 23,02% (KF-18) e 22,12% (KF-16) e
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média para todo o período de estudo estimada em 4,38% (KF-18) e 5,12% (KF-16). Esta espécie

exibiu seus maiores valores de abundância relativa ao longo dos EIM glaciais e no EIM 8 expressou

valor  máximo no subestágio 8b,  estimado em 10,95% (KF-18)  e 12,89% (KF-16).  No EIM 6,  os

maiores valores foram observados nos subestágios 6e e 6c, quando exibiram valores estimados em

12,01% (KF-18) e 13,20% (KF-16), respectivamente. 

O aspecto mais interessante na curva de abundância relativa desta espécia é a mudança no

padrão de distribuição dos valores a partir do EIM 4, com valores bem mais elevados do que os

observados até então. Desde o EIM 9 até o EIM 5, G. ruber (rosa) apresentou uma média estimada

em 3,87% (KF-18) e 3,60% (KF-16) e do EIM 4 ao EIM 1 o valor médio aumentou para 6,84% (KF-

18) e 10,30% (KF-16). O EIM 4 exibiu valor máximo de abundância estimado em 15,18% (KF-18) e

22,12% (o mais elevado do KF-16). A passagem EIM 4 – 3c é caracterizada por uma queda na

abundância desta espécie, contudo durante o EIM 3, G. ruber (rosa) continuou a apresentar valores

bem mais elevados que aqueles observados antes do EIM 4. Esta espécie voltou a exibir aumento

de sua abundância no decorrer do EIM 2 e esta tendência persistiu até o EIM 1.

Globorotalia menardii

O  foraminífero  planctônico  G.  menardii,  assim  como  outros  foraminíferos  planctônicos

menardiformes (e.g. G. tumida,  G. flexuosa e  G. ungulata, todos observados neste estudo), são

conhecidos por alternar períodos de abundância (ocorrência comum) e escassez de sua população

por longos intervalos ao longo do Quaternário (Ericson & Wollin, 1968). Em 1968 esses autores

descreveram dez biozonas  baseadas  na presença/ausência do plexo  G. menardii.  Neste estudo

foram registradas as biozonas (de abundância) V (MIS 9 – MIS 6), X (MIS 5) e Z (MIS 1), intercaladas

pelas biozonas de ausência W (6a no KF-18; 6c – 6a no KF-16) e Y (5a – MIS 2). Esta espécie exibiu

abundância relativa que variou entre zero e 22,90% (KF-18) e 20,73% (KF-16) e média estimada em

4,10% (KF-18) e 3,81% (KF-16). 

O EIM 9 foi o estágio isotópico onde  G. menardii foi consistentemente mais abundante,

com valores mínimos relativamente elevados e máximo estimado em 22,90% (o mais elevado do

KF-18) e 19,28% (KF-16). No EIM 8 esta espécie exibiu valor máximo no subestágio 8c, estimado

em 15,06% (KF-18) e no EIM seguinte apresentou máximo no subestágio 7d, estimado em 20,73%
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(o mais elevado do KF-16); no EIM 6 o valor máximo foi observado por volta de 170 mil anos, no

subestágio 6d, estimado em 11,75% (KF-18) e 13,98% (KF-16).

Após um longo período de abundância, desde o EIM 9 até o EIM 6, G. menardii tem o seu

primeiro intervalo de escassez registrado no intervalo entre os subestágios 6c – 6a (KF-16) e 6a

(KF-18),  caracterizando  um  período  de  ausência  virtual.  No  EIM  5  aconteceu  a  penúltima

ocorrência comum de G. menardii, observado no intervalo entre o subestágio 5e (~ 130 mil anos) e

o subestágio 5b (~ 85 mil anos), que exibiu valor máximo no subestágio 5c, estimado em 13,69%

(KF-18) e 16,75% (KF-16). O intervalo compreendido entre o subestágio 5a e o EIM 2 representa o

último intervalo de escassez desta espécie. O EIM 1 configura a última ocorrência comum de G.

menardii, que exibiu valor máximo estimado em 5,02% (KF-18) e 7,99% (KF-16).

Globigerinoides conglobatus

Esta espécie esteve presente desde o EIM 9 até o EIM 1, na região de estudo, com valores

de abundância relativa que variaram entre zero e 11,34% (KF-18) 11,42% (KF-16) e média estimada

em 2,64% (KF-18) 2,17% (KF-16). A curva de abundância relativa de  G. conglobatus mostrou-se

estável desde o EIM 9 até o EIM 6, variando, basicamente, entre zero e 6%, exceto no EIM 9 (KF-

18), quando exibiu máximo estimado em 9,90% no subestágio 9a. 

O EIM 5 é, sem dúvida, o intervalo de maior abundância desta espécie, que também exibiu

o seu valor mais elevados no subestágio 5e, por volta de 122 mil anos, estimado em 11,34% (KF-

18)  e  11,42%  (KF-16).  Outros  aumentos  consistentes  observados  neste  EIM  ocorreram  nos

subestágios 5b (~ 87 mil anos) e 5a (~ 71 mil anos), o primeiro estimado em 10,74% (KF-18) e

7,82% (KF-16) e o outro em 8,52% (KF-18) e 11,34% (KF-16). O EIM 4 é o último intervalo com

valores relativamente elevados, i.e., acima da média estimada para o período de estudo. O valor

máximo registrado neste EIM foi estimado em 8,63% (KF-18) e 5,94% (KF-16). A partir de então, a

curva  de  abundância  relativa  desta  espécie  exibiu  um nítido  declínio  em  seus  valores,  quase

sempre abaixo da média estimada.
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Figura 33. Distribuição das outras espécies importantes ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul) (1

de 2); de cima para baixo: T. sacculifer, G. ruber ‘rosa’, G. menardii, G. conglobatus e G. tumida.
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Figura 34. Distribuição das outras espécies importantes ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul) (2

de 2); de cima para baixo: G. truncatulinoides, N. dutertrei, G. excelsa e G. crassaformis.
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Globorotalia tumida

Esta espécie apresentou, ao longo dos últimos 322 mil anos, valores mínimo e máximo que

variaram entre zero e 15,40% (KF-18) e 10,92% (KF-16), ambos observados no subestágio 5c, e

média estimada em 1,82% (KF-18) e 0,90 % (KF-16). Apesar de seu caráter oscilatório, a  curva

mostrou-se  relativamente  estável  durante  a  primeira  ocorrência  comum  desta  espécie,

compreendida no intervalo entre o EIM 9 até o subestágio 6b. A partir daí inicia-se o penúltimo

intervalo de escassez de G. tumida, compreendendo todo o subestágio 6a, quando os valores de

abundância estiveram sempre abaixo de 1%.O EIM 5 marca a penúltima ocorrência comum de G.

tumida,  observada desde o subestágio 5e até o subestágio 5b, seguido do último intervalo de

escassez desta espécie, observado do subestágio 5a (84,33 mil anos) até o fim do EIM 2, com

valores de abundância quase sempre nulos. O EIM 1 representa a última ocorrência de G. tumida,

que exibiu valor máximo estimado em somente 1,19%.

Globorotalia truncatulinoides

A espécie G. truncatulinoides esteve presente em todos os estágios e subestágios isotópicos

marinhos na região de estudo, com valores de abundância que variaram entre zero 7,28% (KF-18) e

9,55% (KF-16) e média, para todo o período de estudo, estimada em 1,37% (KF-18) e 1,41% (KF-

16). Esta espécie foi mais abundante ao longo dos EIM glaciais, especialmente os EIM 8 e 6; no

primeiro exibiu sua maior abundância relativa no subestágio 8c, em aproximadamente 270 mil

anos,  estimado  em 7,27% (KF-18)  e  5,76% (KF-16),  enquanto  que  no  EIM 6,  os  valores  mais

elevados ocorreram nos subestágios 6c e 6a, estimados em 9,55% (o mais elevado do KF-16) e

5,77% (KF-18), respectivamente. No último intervalo glacial G. truncatulinoides foi mais abundante

no EIM 3, especialmente no subestágio 3a, que registrou abundância máxima estimada em 6,05%

(KF-18).

Apesar de expressar valores de abundância relativa bem mais reduzidos durante os EIM

interglaciais, esta espécie exibiu aumentos significativos, porém breves, nestes estágios. No EIM 9,

este aumento foi registrado ao longo do subestágio 9b, com máximo estimado em 3,65% (KF-18) e

5,13%  (KF-16).  No  EIM  7  os  valores  estiveram  sempre  abaixo  da  média  estimada,  exceto  no

subestágio 7d, que apresentou máximo estimado em 3,18% (KF-18) e 2,99% (KF-16). No EIM 5 o
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maior valor de abundância relativa foi observado no subestágio 5b, com valor estimado em 3,18%

(KF-18) e 3,50% (KF-16).

Neogloboquadrina dutertrei

Esta espécie foi frequente na região de estudo ao longo do período abordado e apresentou

abundância relativa que variou entre zero e 11,93% (KF-18) e 10,53% (KF-16) e média, para todo o

período de estudo, estimada em 1,23% (KF-18) e 1,96% (KF-16). N. dutertrei foi mais abundante e

frequente ao longo dos EIM glaciais; no EIM 8, o seu maior valor de abundância foi observado no

subestágio 8c, quando atingiu 4,52% (KF-18) e 10,53% (o mais elevado do KF-16). No EIM 6 exibiu

picos de abundância nos subestágios 6e e 6d, estimados, respectivamente, em 4,44% e 5,35% no

testemunho KF-18  e  7,33% e  7,08% no KF-16.  No  último intervalo  glacial,  N.  dutertrei exibiu

aumento da sua abundância somente no EIM 3, quando atingiu máximo estimado em 3,92% (KF-

18) e 8,81% (K-16).

Nos EIM interglaciais esta espécie exibiu valores relativamente reduzidos, quase sempre

abaixo da média exceto nos subestágios 9b, 7e e 7d. No primeiro exibiu máximo estimado em

11,93% (o mais elevado do KF-18) e 7,40% (KF-16), enquanto que nos demais apresentou picos de

abundância estimados, respectivamente, em 5,40% e 2,61% no KF-18 e 7,93% e 7,27% no KF-16;

no EIM 5 exibiu um discreto aumento no curto subestágio 5b, elevando-a para 3,31% (KF-18).

Globorotalia excelsa

Esta espécie foi observada em todos os estágios e subestágios isotópicos marinhos, exceto

o subestágio 7b (KF-18), e foi mais abundante ao longo dos EIM glaciais. Sua abundância relativa

variou entre zero e 7,54% (KF-18) e 10,61% (KF-16). No EIM 8 os maiores valores foram observados

no subestágio 8c e 8b, que exibiram, ambos, máximos estimados em 7,5% (KF-18); no EIM 6 os

maiores  valores  foram  observados  nos  subestágios  6c  e  6b,  estimados,  respectivamente,  em

10,36% e 10,61% (KF-16). Durante o último intervalo glacial também foram observados aumentos,

porém bem mais discretos, no EIM 4 (em torno de 65 mil anos) e no subestágio 3c (~ 50 mil anos),

quando exibiram valores de abundância estimados, respectivamente, em 3,27% e 3,31% (KF-18) e

5,07% e 4,30% (KF-16).
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G. excelsa exibiu valores de abundância muito reduzidos ao longo dos EIM interglaciais,

entretanto exibiu aumento significativo ao longo do subestágio 9b, quando atingiu 4,06% (KF-18) e

8,71%  (KF-16)  da  abundância  relativa.  No  EIM  7,  esta  espécie  exibiu  aumento,  embora

discretamente, no subestágio 7d estimado em 2,69% (KF-18) e 4,02% (KF-16), observado por volta

de 225 mil anos.

Globorotalia crassaformis 

Esta espécie exibiu valores de abundância relativa que variaram entre zero e 9,34% (KF-18)

e 9,45% (KF-16) e média estimada em 1,07% (KF-18) e 0,95% (KF-16) para o período compreendido

entre o EIM 9 e o EIM 1, na região de estudo.  Desde o EIM 9 até o subestágio 5b, a curva de

abundância relativa de  G. crassaformis apresentou uma discreta tendência de queda,  exibindo

valores que raramente estiveram acima de 2%.

O valor máximo da abundância de  G. crassaformis foi  observado no final do EIM 5, no

subestágio 5a,  intervalo no qual  esta espécie exibiu um abrupto aumento em sua abundância

relativa (ocorrência comum de G. crassaformis). Este intervalo de abundância de G. crassaformis

ocorreu, aproximadamente, entre 80 – 70 mil anos, com máximo por volta de 75 mil anos. No

entanto,  no  topo  do  subestágio  5a,  junto  ao  limite  5a  –  EIM  4,  os  valores  diminuíram

abruptamente,  expressando  mínimos  próximos  de  zero.  Entretanto,  no  início  do  EIM  4,  esta

espécie volta a apresentar valores elevados de abundância, com o máximo estimado em 4,78%

(KF-18) e 5,61% (KF-16). Após este intervalo, esta espécie exibiu valores de abundância ainda mais

reduzidos que aqueles observados antes do subestágio 5a, quase sempre abaixo de 1%.

Demais  espécies  observadas.  Compreendem  as  espécies  que  exibiram  valor  de  abundância

relativa média entre 0,9 – 0,1% em, pelo menos,  um dos testemunhos;  estas espécies foram:

Globigerinella  calida (Parker,  1962),  Globigerinella  siphonifera (d’Orbigny,  1839),  Globorotalia

scitula (Brady, 1882),  Globigerinoides tenellus Parker, 1958,  Pulleniatina obliquiloculata (Parker &

Jones,  1862),  Globoturborotalita  rubescens (Hofker,  1956),  Orbulina  universa d’Orbigny,  1839,

Globorotalia hirsuta (d’Orbigny, 1839), Globigerina bermudezi Seiglie, 1963, Globorotalia hessi Bolli

& Premoli Silva, 1973,  Pulleniatina primalis Banner & Blow, 1967,  Pulleniatina finalis Banner &
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Blow, 1967,  Globorotalia pachytheca Blow, 1969,  Globigerina falconensis Blow, 1959,  Candeina

nitida d’Orbigny, 1839 e Sphaeroidinella dehiscens (Parker & Jones, 1865) (figuras 35, 36, 37 e 38).

Globigerinella calida

A espécie  G.  calida apresentou valores  máximos  de  abundância  relativa  estimados  em

8,04% (KF-18) e 6,07% (KF-16), o primeiro observado no subestágio 6c (~ 160 mil anos), e o outro

no subestágio 8c (~ 270 mil anos);  este pico é um caso meramente pontual, já que os demais

máximos  observados  neste  EIM  têm  valores  estimados  por  volta  de  1%.  O  aspecto  mais

interessante  na  curva  de  abundância  relativa  desta  espécie  é  a  clara  tendência  de  aumento

observado  no  EIM  1,  que  exibe  valor  máximo  estimado  em  3,07%  (KF-18)  e  4,68%  (KF-16),

observado no topo deste estágio.

Globigerinella siphonifera

O foraminífero planctônico G. siphonifera exibiu abundância relativa que variou entre zero

e 8,24% (KF-18) e 4,13% (KF-16) e média estimada em 0,85% (KF-18) e 0,65% (KF-16), para todo o

período  de  estudo.  Dois  aspectos  chamam  bastante  a  atenção  ao  observarmos  a  curva  de

abundância relativa desta espécie: o primeiro é o aumento observado no subestágio 6a, onde, por

volta de 130 mil anos, exibiu um pico de 4,60% (KF-18) e 3,72% (KF-16); o segundo é o abrupto

aumento observado a partir do EIM 2, que está muito mais explícito na curva representativa do

testemunho KF-16.

Globorotalia scitula

Esta espécie apresentou valor mínimo de abundância igual a zero e máximo estimado em

5,13% (KF-18) e 3,35% (KF-16) e média para todo o período estimada em 0,79% (KF-18) 0,66% (KF-

16). Esta espécie registrou aumentos significativos tanto em EIM glaciais quanto interglaciais e, por

isso, não evidenciou uma preferência clara entre esses ambientes, porém foi mais abundante no

EIM 3, onde exibiu os seus valores mais elevados.
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Figura 35. Distribuição das demais espécies observadas (1 de 4) ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16

(azul); de cima para baixo: G. calida, G.siphonifera, G. scitula e G. tenellus.

Globigerinoides tenellus

A espécie G. tenellus exibiu valores de abundância relativa que variaram entre zero e 3,93%

(KF-18) e 4,72% (KF-16) e média para todo o período de estudo estimada em 0,77% (KF-18) e
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0,81%  (KF-16).  Esta  espécie  foi  mais  abundante  e  frequente  nos  EIM  glaciais,  especialmente

durante o último intervalo glacial, onde exibiu seus valores mais elevados, nos subestágios 3c e no

EIM 2.

Pulleniatina obliquiloculata

O gênero Pulleniatina é conhecido por exibir um longo período de ausência no Pleistoceno

superior, no oceano Atlântico (Prell  & Damuth, 1978; Vicalvi, 1999) e, neste estudo isto é mais

facilmente observado na curva representativa do testemunho KF-16; P. obliquiloculata não esteve

presente no intervalo entre o subestágios 3b e o EIM 2. Esta espécie voltou a ser observada no EIM

1,  apresentando  valores  de  abundância  muito  reduzidos,  abaixo  de  1%.  P.  obliquiloculata foi

consistentemente mais abundante no EIM 8, que exibiu valor máximo estimado em 5,52% (KF-18)

e 4,81% (o mais elevado do KF-16) no subestágio 8b, por volta de 260 mil anos.

Globoturborotalita rubescens

O foraminífero planctônico G. rubescens exibiu valores de abundância relativa que variaram

entre zero e 5,10% (KF-18) e 3,01% (KF-16) e média para todo o período de estudo estimado em

0,50% (KF-18) 0,36% (KF-16). Esta espécie exibiu valores relativamente elevados tanto nos EIM

glaciais quanto nos interglaciais, não evidenciando uma preferência clara entre estes ambientes,

exibindo, por exemplo, valores elevados nos EIM 9 e 3.

Orbulina universa

Esta espécie exibiu valores de abundância relativa que variaram entre zero e 4,21% (KF-18)

4,64% (KF-16) e média, para todo o período de estudo, estimada em 0,48% (KF-18) e 0,54% (KF-

16). O. universa esteve presente em todos os estágios e subestágios isotópicos marinhos,  mas

foram nos EIM glaciais que esta espécie foi distintamente mais abundante. No EIM 8, exibiu valores

elevados nos subestágios 8c e 8b, exibindo máximos estimados,  respectivamente, em 3,14% e

3,65% (KF-18) e 4,64% (o mais elevado do KF-16) e 3,01% (KF-16). No EIM 6, o valor máximo foi

observado no subestágio 6c (~ 160 mil anos), estimado em 3% (KF-16). Após este aumento,  O.

universa só tornou a exibir aumento de abundância no EIM 4 (~ 60 mil anos), estimado em 3,26%

(KF-16). Esta espécie apresentou valores reduzidos durante EIM 3, principalmente os subestágios
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3b e 3a e, do EIM 2, mas de forma não tão acentuada; O. universa registrou aumento significativo

no EIM 1, que exibiu o valor mais elevado do KF-18.

 

Figura 36. Distribuição das demais espécies observadas (2 de 4) ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16

(azul); de cima para baixo: P. obliquiloculata, G.rubescens, O. universa e G. hirsuta.
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Globorotalia hirsuta

A  distribuição  dos  valores  de  abundância  relativa  de  G.  hirsuta desde  o  EIM  9  até  o

subestágio 5e revelou a ausência virtual desta espécie, já que exibiu, em grande parte, abundância

relativa nula ou valores muito próximos de zero. O subestágio 5e marca, efetivamente, o início da

ocorrência comum de G. hirsuta, que tem início por volta de em 120 mil anos, no subestágio 5e, e

se estende até, aproximadamente, 32 mil anos, no subestágio 3a. A partir de então,  G. hirsuta

exibe valores de abundância relativa bastante reduzidos, próximos daqueles observados antes do

EIM 5.

Globigerina bermudezi

G. bermudezi exibiu valores muito reduzidos de abundância relativa desde o EIM 9 até o

EIM 1, quase sempre abaixo de 1% e uma média estimada em apenas 0,29% (KF-18) e 0,25% (KF-

16).  O  aspecto  mais  interessante  na  sua  curva  de  abundância  relativa  é  o  súbito  aumento

observado no subestágio 5e,  que exibiu  máximo estimado em 2,42% (KF-18)  e 2,87% (o mais

elevado do KF-16). No subestágio 9a, esta espécie exibiu um aumento pontual estimado em 6,18%,

o mais elevado em todo o período de estudo.

Globorotalia hessi 

Esta espécie apresentou valores de abundância relativa que variaram entre zero e 3,38%

(KF-18) e 2,64% (KF-16) e média para todo o período de estudo estimada em 0,29% (KF-18) e

0,18% (KF-16). Desde o EIM 9 até o subestágio 5b, G. hessi apresentou um padrão de distribuição

dos  valores  de  abundância  quase sempre abaixo  de 1%,  exceto  no subestágio  9b,  que  exibiu

máximo estimado em 1,75% (KF-18). 

O subestágio 5a, por outro lado, caracteriza-se pela ocorrência comum de  G. hessi,  que

exibiu seus valores máximos em torno de 75 mil anos. Este intervalo de abundância foi observado,

aproximadamente, entre 80 – 70 mil anos, com máximo observado por volta de 75 mil anos. Após

este intervalo, G. hessi torna a exibir valores muito reduzidos de abundância, quase sempre abaixo

de 0,5%.

Pulleniatina primalis
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P. primalis exibiu valores de abundância muito reduzidos desde o EIM 9 até o EIM 1 na

região  de  estudo,  com  máximo  estimado  em  2,21%  (KF-18)  e  1,54%  (KF-16),  observado,

respectivamente, nos subestágios 5d e 3c; a média para todo o período de estudo foi estimada em

apenas 0,29% (KF-18) e 0,19% (KF-16). Além desses, os valores mais elevados expressos por esta

espécie foram observados nos subestágios 8b e 6e, com máximos estimados, respectivamente, em

1,58% e 1,35% (KF-18) e 1,23% e 1,33% (KF-16).

Figura  37. Distribuição  das

demais  espécies

observadas  (3  de  4)  ao

longo dos testemunhos KF-

18  (vermelho)  e  KF-16

(azul);  de cima para baixo:

G.  bermudezi,  G.  hessi,  P.

primalis e P. finalis.
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Pulleniatina finalis 

A espécie P. finalis exibiu valores máximos no EIM 5, estimados em 2,18% (KF-18) e 1,57%

(KF-16), observados, respectivamente, nos subestágios 5b e 5d e média para todo o período de

estudo estimada em 0,22% (KF-18) e 0,14% (KF-16). Além desses, esta espécie exibiu aumentos de

abundância nos subestágios 8c e 8b, que exibiram valores máximos estimados, respectivamente,

em 2,18% (KF-18) e 1,54% (KF-16).

Globorotalia pachytheca 

Com valores de abundância relativa muito reduzidos ao longo do período de estudo,  a

espécie G. pachytheca exibiu valor máximo de 2,54% (KF-18) e 1,10% (KF-16) e média para todo o

período estimada em 0,20% (KF-18) e 0,04% (KF-16). Esta espécie esteve presente em todos os

EIM  compreendidos  neste  estudo,  porém  se  analisarmos  somente  a  curva  referente  ao

testemunho KF-16, percebe-se que G. pachytheca esteve ausente durante todo o EIM 5.

Globigerina falconensis

O  foraminífero  planctônico  G.  falconensis apresentou  valores  máximos  de  abundância

relativa estimados em 1,41% (KF-18) 4,76% (KF-16) e média estimada em 0,15% (KF-18) e 0,24%

(KF-16).  Com valores  muito reduzidos  ao longo de todo o período de estudo,  o aspecto mais

interessante na curva de abundância relativa desta espécie é o aumento ocorrido ao longo do EIM

3, especialmente no subestágio 3a. 

Candeina nitida 

A espécie C. nitida teve uma média para todo o período de estudo estimada em 0,14% (KF-

18) e 0,13% (KF-16) e valores de abundância relativa quase sempre abaixo de 1%; as exceções

foram observadas somente nos subestágios 8a, por volta de (250 mil anos), estimado em 2,66% (o

mais elevado do KF-18) e 1,48% (o mais elevado do KF-16).

Sphaeroidinella dehiscens

Além de apresentar valores de abundância relativa bastante reduzidos,  S.  dehiscens é a

espécie que exibe a menor frequência dentre todas, nesta categoria. Esta espécie exibiu o seu
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valor máximo de abundância relativa no subestágio 8b, por volta de 260 mil anos, estimado em

2,62%  (KF-18)  1,21%  (KF-16).  Nos  demais  subestágios  onde  foi  observada  expressou  valores

sempre abaixo de 0,5%.

Figura 38. Distribuição das demais espécies observadas (4 de 4) ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16

(azul); de cima para baixo: G. pachytheca, G. falconensis, C. nitida e S. dehiscens.
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Espécies  raras.  Compreendem  as  espécies  que  exibiram  valor  de  abundância  relativa  média

inferior a 0,1%; estas espécies foram:  Globorotalia flexuosa (Koch, 1923),  Beela digitata (Brady,

1879),  Turborotalita humilis (Brady, 1884),  Turborotalita quinqueloba (Natland, 1938),  Tenuitella

iota (Parker, 1962), a subespécie Globorotalia crassaformis imbricata Krasheninnikov & Bylinskaya,

2002 in  Bylinskaya,  M.  E..,  Golovina  & L.  A.,  Krasheninnikov,  V.  A.,  2002,  Hastigerina pelagica

(d’Orbigny, 1839), Globorotalia ronda Blow, 1969 e Globorotalia ungulata Bermúdez, 1961 (figuras

39 e 40).

A  espécie  G.  flexuosa exibiu  valor  máximo  de  abundância  relativa  no  subestágio  5c,

estimado em 1,22% (KF-18) e 1,94% (KF-16), sendo observada pela última vez neste estudo no

subestágio  5b.  B.  digitata registrou  seu  valor  máximo no subestágio  5a  (KF-18)  e  6b  (KF-16),

estimados, respectivamente, em 0,42% e 0,6%. A abundância relativa da espécie  T. quinqueloba

esteve sempre abaixo de 1% ao longo do período de estudo, exceto no subestágio 6e, quando

atingiu seu valor  máximo, estimado em 1,03% (KF-16);  no subestágio 7b atingiu valor  máximo

estimado em 0,94% (KF-18, o maior deste testemunho). 

Curiosamente, a espécie T. iota exibe um único pico de abundância, no subestágio 5a (KF-

18), estimado em 4,07%, após um período de (virtual) ausência ao longo do período de estudo. T.

iota também foi observada no EIM 6, com máximo no subestágio 6b, estimado em 0,39% (KF-16).

A subespécie G. crassaformis imbricata foi observada pela primeira vez no EIM 6, no subestágio 6a

(KF-16), por volta de 140 mil anos, mas foi no EIM 5 (KF-18) que esta espécie foi mais frequente;

seu percentual esteve sempre abaixo de 0,5%.

A espécie T. humilis, observada somente no testemunho KF-18, é, dentre todas as espécies

raras, a que exibe um comportamento mais interessante, pois está presente em somente uma

ocasião em todo o período de estudo, o subestágio 5a (~ 70 mil anos), onde exibiu um considerável

pico de abundância relativa, estimado em 5,62%. A espécie  H. pelagica também foi  observada

somente neste testemunho,  sendo a que apresenta a menor frequência e abundância relativa

dentre todas as analisadas ao longo do KF-18, com valor máximo estimado em 0,31%, observado

no 5a.

As espécies Globorotalia ronda foi observada somente no testemunho KF-16, no subestágio

6c, com valor máximo estimado em 0,21%. G. ungulata, outra espécie que também foi observada
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somente neste testemunho, ocorreu somente em uma ocasião, no EIM 1 (~ 10 mil anos), com valor

estimado em 0,13%.

Figura 39. Distribuição das espécies raras observadas (1 de 2) ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16

(azul); de cima para baixo: G.flexuosa, B. digitata, T. quinqueloba e T. iota.
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Figura 40. Distribuição das espécies raras observadas (2 de 2) ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16

(azul); de cima para baixo: G.crassaformis imbricata, T. humilis, H. pelagica, G. ronda e G. ungulata.
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Estimativa de Paleotemperatura Superficial Marinha

A estimativa de paleotemperatura superficial marinha (paleo-TSM) realizada pela técnica

das Redes Neurais Artificiais (RNA) gerou as curvas de verão, inverno e paleo-TSM anual (10 m de

profundidade)  por  cada  uma  das  dez  melhores  redes  neurais  treinadas  em  cada  paleo-TSM

definida, assim como a média e o desvio padrão para as dez redes, para cada temperatura. As

redes são exatamente as mesmas que em Kucera et al. (2005), especificamente treinados para o

Atlântico  Sul  (e  tropical).  Os  valores  estimados  foram  considerados  bons  e  as  paleo-TSM

reconstruídas no verão e no inverno foram correlacionadas como esperado (figura 41). 

Figura 41. Correlação entre as estimativas de paleotemperatura de verão e inverno para os testemunhos KF-18 e KF-

16.

Os  valores  do  desvio  padrão  entre  as  reconstruções  pelas  dez  melhores  redes  foram

cuidadosamente analisados.  Isto é  tipicamente mais  informativo para  a  paleo-TSM de inverno

porque nos trópicos, a paleo-TSM de verão permanece elevada e o desvio padrão reduzido (Kucera

et al., 2005). Foi observado que, na maioria dos casos, as redes neurais replicaram valores similares

(desvio padrão <1). Existem várias seções no testemunho onde as redes se desviaram mais, mas

isso não parece estar sistematicamente relacionado a qualquer regime de TSM em particular e,
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desta forma, a grande maioria das amostras apresentou bons análogos no conjunto de dados de

calibração (figura 42). 

Figura 42. Desvio padrão para as dez redes neurais para a estimativa de paleotemperatura superficial de inverno para

os testemunhos KF-16 e KF-18, respectivamente.

As curvas referentes as paleo-TSM anual, de verão e de inverno estão exibidas na figura 43.

Os valores médios da paleo-TSM de verão, inverno e anual para todo o período de estudo foram

estimadas em 25,6°C, 21,4°C e 23,6°C para o testemunho KF-18 e em 25,4°C, 21,0°C e 23,2°C para

o  KF-16.  Os  maiores  valores  médios  de  paleo-TSM  foram  observados  ao  longo  dos  EIM

interglaciais, embora também foram constatados valores médios elevados em determinados EIM

glaciais.  Os  intervalos  que  exibiram  as  maiores  médias  foram  os  EIM  5,  7  e  1,  com  valores

estimados, respectivamente, em 24,4°C, 24,0°C e 24,2°C, no testemunho KF-18 e 24,1°C, 23,8°C e

24,7°C no KF-16.
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Figura 43. Estimativas de paleotemperatura superficial marinha anual (acima), de verão (centro) e de inverno (abaixo)

para os testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul) a partir das redes neurais artificiais.

Apesar dos valores elevados de paleo-TSM anual ao longo do EIM 5, a curva exibiu uma

queda significativa ao longo do subestágio 5e que, ainda assim, apresentou valores que oscilaram

entre 24 e 25°C. A passagem para o subestágio 5d, por outro lado, foi marcada pelo aumento nos

valores de paleo-TSM, que exibiu máximo em torno de 26°C; contudo, foi no subestágio 5c, por
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volta de 100 mil anos, que foi observado o maior valor pontual de paleo-TSM em todo o período

de estudo, estimado em aproximadamente 27°C. A partir de então, a curva inicia uma tendência

de queda apesar do subestágio 5b ainda apresentar valores relativamente elevados (máx. ~ 25°C).

O subestágio 5a, por outro lado, é caracterizado por apresentar os menores valores deste EIM; o

fim deste subestágio é assinalado por duas súbitas quedas nos valores de paleo-TSM: a primeira

notada  em  aproximadamente  77  mil  anos  e  a  seguinte  em  71  mil  anos,  estimadas  em

aproximadamente 22 e 21°C, respectivamente.

No EIM 7, a curva de paleo-TSM anual exibiu dois padrões bastante distintos: 

1.º. intervalo: subestágios 7e – 7d, exibindo valores mais reduzidos;

2.º. intervalo: subestágios 7c – 7a, expressando valores de paleo-TSM bem mais elevados. 

Apesar do aumento dos valores de paleotemperatura ocorrido na passagem do subestágio

8a para o 7e, estes são relativamente reduzidos, se comparado aos valores máximos observados

nos subestágios seguintes; os valores máximo e mínimo observado no primeiro intervalo oscilaram

basicamente entre 21 e 24°C. O segundo intervalo, compreendido pelos subestágios 7c, 7b e 7a,

apresentaram valores de paleo-TSM bem mais elevados, que variaram, basicamente, entre 23 e

26°C. As maiores oscilações de paleo-TSM foram observadas no EIM 9, que exibiu um dos menores

valores médios, estimado em 22,9°C (KF-18) e 21,8°C (o menor do KF-16); além disso, o EIM 9 foi o

que exibiu o menor valor pontual de paleo-TSM anual dentre todos os EIM contemplados neste

estudo, aproximadamente 20°C.

O EIM 8 caracteriza-se por apresentar valores reduzidos de paleotemperatura superficial

marinha em suas extremidades, isto é, ao longo dos subestágios 8c e 8a, enquanto que sua porção

central  é  marcada  por  um brusco aumento,  diferenciando,  desta  forma,  o  subestágio  8b  dos

demais. O valor médio de paleo-TSM para este EIM foi estimado em 23,1°C (KF-18) e 22,6°C (KF-

16), um dos mais reduzidos dentre todos, mas, apesar disso, o subestágio 8b apresentou valores

bem elevados de paleo-TSM, com máximo em torno de 25°C.

Assim  como  no  intervalo  glacial  anterior,  o  EIM  6  caracteriza-se  por  exibir  valores  de

paleotemperatura mais elevados na sua porção mais central (subestágios 6d, 6c e 6b) enquanto

que os valores mais reduzidos são observados em suas extremidades (subestágios 6e e 6a). Nestes

subestágios,  os  valores  oscilaram  fundamentalmente  entre  21  e  24°C,  enquanto  que  nos
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subestágios 6d, 6c e 6b, os valores oscilaram, sobretudo, entre 23 e 25°C. O valor médio para este

período foi estimado em 23,4°C (KF-18) e 22,9°C (KF-16).

O padrão de distribuição dos valores de paleo-TSM ao longo do último intervalo glacial é

exatamente oposto ao observado nos demais EIM glaciais, já que, nesse caso, é caracterizado por

valores elevadas em suas extremidades (EIM 4 e 2) enquanto que sua porção mais central exibe os

valores  mais  reduzidos  (EIM 3).  Os  valores  de  paleo-TSM observados  ao  longo do EIM 4  são

compatíveis aos constatados nos EIM interglaciais que, de maneira geral, oscilaram entre 24 e 26°C

e exibiu valor médio estimado em 23,9°C (KF-18) e 25,1°C (o mais elevado do KF-16). Por outro

lado, o EIM 3 caracteriza-se pela abrupta queda nos valores de paleo-TSM, que exibiu valor mínimo

em torno de 21°C.  Os valores exibiram um abrupto aumento na passagem para o EIM 2, que

variaram, basicamente, entre 23 e 25°C; a tendência de aumento permaneceu até o EIM 1, que

exibiu máximo estimado em, aproximadamente, 26°C.

A Razão   G. bulloides/G. ruber  

As curvas da Razão G. bulloides/G. ruber (Gb/Gr) apresentaram uma boa relação entre elas,

exibindo,  de maneira geral,  valores  elevados nos  EIM interglaciais  e  próximo das  Terminações

(figura  44).  A  média  da  razão  para  todo  o  período  de  estudo  foi  estimada  em  0,19  para  o

testemunho KF-18 e 0,22 para o KF-16.  Os intervalos que apresentaram, consistentemente, os

valores médios mais elevados foram os EIM 9 e 3, estimados, respectivamente, em 0,28 e 0,27

para o KF-18 e 0,30 e  0,32 para o KF-16.  Os  maiores valores pontuais  da razão  Gb/Gr  foram

observados nos subestágios 9e (KF-18), estimada em 0,94 e 3a (KF-16), estimado em 0,84. Além

desses,  os  aumentos  mais  consistentes  foram  observados  ao  longo  dos  subestágios  7e  e

principalmente 5e, este último não fora tão bem representado na curva referente ao testemunho

KF-16 devido a falta de amostragem. O subestágio 5c também exibiu um aumento, estimado em

0,44 (KF-16) e 0,37 (KF-18).

Os intervalos glaciais registraram valores muito reduzidos da Razão Gb/Gr, mas apear disso

durante o EIM 8 a curva da razão Gb/Gr exibiu valores elevados especialmente no subestágio 8b,

com máximos estimados em 046 (KF-18) e 0,58 (KF-16). Durante o EIM 6 a razão  Gb/Gr exibiu

valores médios reduzidos, estimados em 0,12 (o menor do KF-18) e 0,22 (KF-16). Valores muito
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reduzidos foram observados no decorrer do intervalo compreendido pelos subestágios 6e – 6c,

que raramente ultrapassaram a média estimada para o período de estudo. No entanto, na porção

do subestágio 6a próximo da Terminação II constatou-se um aumento significativo, com máximo

estimado em 0,38 (KF-18) e 0,48 (KF-16). Durante o EIM 4 os valores da razão  Gb/Gr também

estiveram muito reduzidos, resultando em uma média estimada em 0,13 (KF-18) e 0,15 (KF-16); no

EIM 2 exibiu uma forte tendência de queda que permaneceu até o EIM 1.

Figura 44. Distribuição dos valores da razão  G. bulloides/G. ruber (branca)  estimados para os testemunhos KF-18

(vermelho) e KF-16 (azul).

Razão PB

A razão PB exibiu valores relativamente reduzidos desde o EIM 9 até o EIM 1, com médias

estimadas  em  5,57%  (KF-18)  e  14,1%  (KF-16),  porém  expressou  aumentos  significativos

especialmente ao longo dos EIM glaciais (figura 45). Os maiores valores médios da razão foram

observados  nos  EIM  4,  8  e  6,  estimadas,  respectivamente,  em  11,98%,  8,55%  e  5,88%  no

testemunho KF-18 e em 31,30%, 15,90% e 15,88% no KF-16. O maior valor pontual observado no

EIM 4 ocorreu em torno de 62 mil anos, estimado em 34,29% (KF-18) e 54,58% (KF-16). No EIM 8,

o máximo foi observado no subestágio 8b, por volta de 260 mil anos, estimado em 33,72% e (KF-

18) e 31,48% (KF-16), enquanto que no EIM 6 os máximos foram observados nos subestágios 6e e

6d, estimados em 15,20% e 20,23% (KF-18) e 38,61% e 36,89% (KF-16).
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Figura 45. Distribuição dos valores da razão PB estimados para os testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul) ao

longo do período de tempo abordado neste estudo.

Durante o EIM 9 a Razão PB expressou valores muito reduzidos, sempre abaixo da média

para o período de estudo. No entanto, o subestágio 9b registrou aumentos súbitos com máximos

estimados em 32,99% (KF-18) e 30,08% (KF-16). No EIM 7, os valores sempre apresentaram-se

muito reduzidos, só ultrapassando a média estimada para todo o período em duas ocasiões, nos

subestágios 7d e 7b; no primeiro quando registrou 8,02% (KF-18) e 47,37% (KF-16) e no subestágio

seguinte  em  7,29%  (KF-18).  O  EIM  5  caracteriza-se  como  um  intervalo  de  baixos  valores

intercalados por aumentos abruptos, porém breves, observados nos subestágios 5d, 5b e 5a; no

primeiro, exibiu máximo estimado em 40,32% em torno de 108 mil anos (KF-16), enquanto que no

subestágio  seguinte  exibiu,  por  volta  de  85 mil  anos,  máximo estimado em 16,14% (KF-18)  e

63,99% (KF-16). No subestágio 5a exibiu máximo estimado em 35,17% (KF-18) e 27,09% (KF-16),

em torno de 72 mil anos.

O EIM 3 exibiu valor acima da média estimada para o período de estudo somente no início

do subestágio 3c, quando exibiu máximo igual a 26,89% por volta de 53,8 mil anos (KF-16). A partir

daí os valores diminuíram consideravelmente e só foi observado aumento da razão no EIM 2, que

exibiu máximo estimado em 14,32% (KF-16); no EIM 1 os valores exibidos foram extremamente

reduzidos, com a curva exibindo uma clara tendência de queda, registrando o menor valor médio

dentre todos os EIM, estimado em 1,43% (KF-18) e 2,08% (KF-16).
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Índices de Diversidade

As curvas referentes aos índices de diversidade utilizados neste estudo (índice de Shannon

(H) e o índice de Margalef) e à riqueza de espécies (S), estão exibidas na figura 46. Todas as curvas

exibiram as mesmas características, porém o índice de Shannon (H) parece ter atenuado a variação

das  curvas,  mas,  apesar  disso,  seus  principais  aspectos  foram mantidos.  De maneira  geral,  os

maiores valores dos índices de diversidade e riqueza de espécies ocorreram nos EIM glaciais. No

entanto, os estágios interglaciais também exibiram intervalos com aumentos significativos, porém

de duração mais curta do que nos glaciais. No testemunho KF-18, o índice de Shannon (H) variou

entre 1,19 e 2,59 (média de 2,09) e o de Margalef entre 2,06 e 4,52 (média de 3,56), enquanto que

no KF-16 estes índices variaram entre 1,42 – 2,49 (média de 2,08) e 2,20 – 4,46 (média de 3,41)

respectivamente. A riqueza de espécies variou entre 13 e 28 (média de 23) no KF-18 e entre 14 e

28 (média de 22) no KF-16.

No EIM 9, os índices de diversidades registraram os maiores valores nos subestágios 9c e

9a, enquanto que o subestágio 9b registrou queda significativa em todos os índices utilizados. No

EIM 8, os índices de diversidade mantiveram-se elevados ao longo de todo este estágio glacial,

especialmente durante  o  subestágio  8b.  As  características  que  mais  chamaram a  atenção nas

curvas dos índices de diversidade e riqueza de espécies ao longo do EIM 7 foram: 1) o aumento

considerável  durante  o  subestágio  7d  e  2)  a  tendência  de  queda  a  partir  da  Terminação  III,

acentuando-se no subestágio 7a. A passagem 7a – 6e foi marcada por um súbito aumento nos

índices de diversidade, que se mantiveram elevados neste estágio glacial, principalmente ao longo

do intervalo 6e – 6d. A partir de então, o índice de Shannon (H) registrou uma clara tenência de

queda, que só foi revertida a partir do subestágio 6a quando passou a exibir, novamente, uma

tendência de aumento; este comportamento foi mais evidente, nos demais índices, no testemunho

KF-16.

O EIM 5 é marcado por grandes oscilações dos valores dos índices de diversidade, com

redução  significativa  ao  longo  dos  subestágios  5e,  5c  e  5a contrastando  com  aumentos

consideráveis durante os subestágios 5d e 5b. O limite 5a – EIM 4 é caracterizado pelo aumento

abrupto  dos  índices  de diversidade seguido por  uma clara tenência de queda ao longo deste

intervalo glacial. O EIM 3 é marcado por uma clara tendência de queda do índice de Margalef e da
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riqueza  de  espécies,  enquanto  que  o  índice  de  Shannon  exibiu  aumento  no  3b,  registrados

somente no testemunho KF-16. No EIM 2 os índices exibiram uma tendência de aumento, que foi

muito mais evidente no índice de Margalef e na riqueza de espécies, enquanto que no EIM 1 esta

tendência ficou mais evidente no índice de Shannon (H).

Figura 46. Riqueza de espécies (acima), índice de Margalef (centro) e índice de Shannon (abaixo) estimados para os

testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).
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Estatística

Análise de componentes principais

Esta  abordagem  estatística  destacou  dois  componentes  principais  (Tabelas  3  e  4)  que

representam  69%  da  variância  no  testemunho  KF-18  e  dois  componentes  principais  que

representam 62% da variância no testemunho KF-16. Em ambos os testemunhos, o maior peso

atribuído  ao  componente  1  foi  para  a  espécie  G.  ruber “branca”  (positivamente)  e

subordinadamente para as espécies G. inflata e  N. incompta (negativamente) (Tabelas 5 e 6). De

acordo com as preferências ecológicas dessas espécies, este componente foi interpretado como

indicador de temperatura superficial marinha (TSM) e, por isso, o componente 1 é referido como

Temperatura Superficial Marinha. Para o componente 2, o maior peso foi atribuído às espécies G.

glutinata e  G.  bulloides (negativamente)  e  subordinadamente  para  a  espécie  G.  inflata

(positivamente).  Segundo  as  preferências  ecológicas  dessas  espécies,  este  componente  foi

interpretado como indicador de espessura da camada de mistura; desta forma, o componente 2 é

referido como Espessura da Camada de Mistura.

Tabela 3. Componentes, autovalores e percentual de variância para o testemunho KF-18.
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Tabela 4. Componentes, autovalores e percentual de variância para o testemunho KF-16.

Tabela 5. Contribuição das espécies para os componentes, testemunho KF-18.

Tabela 6. Contribuição das espécies para os componentes, testemunho KF-16.
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Matriz de Correlação Linear de Pearson

As matrizes de correlação linear de Pearson (figuras 47 e 48) foram geradas a partir das

espécies com percentual médio superior a 1%, dos indicadores geoquímicos  δ13C, δ18O e teor de

CaCO3,  da  razão  PB,  razão  Gb/Gr,  dos  índices  de  fragmentação  (IF)  e  de  Shannon  (H)  e  das

estimativas de paleo-TSM a partir das redes neurais artificiais. As correlações mais importantes

estão descritas logo abaixo.

➢ δ13C: apresentou correlação positiva com CaCO3 (0,4) e correlação negativa com a razão PB

(-0,5 para o KF-18 e -0,6 para o KF-16);

➢ δ18O: exibiu correlação positiva com razão PB (0,5), N. dutertrei (0,4), N. incompta (0,5) e G.

inflata (0,5) e correlação negativa com teor de CaCO3 (-0,6);

➢ Teor de CaCO3: exibiu correlação positiva com o δ13C (0,4), G. bulloides (0,5) e razão Gb/Gr

(0,5) e correlação negativa com δ18O (-0,6), razão PB (-0,5, KF-18 e -0,6, KF-16) e G. inflata (-

0,4);

➢ Razão PB:  mostrou  correlação positiva com δ18O (0,5),  IF  (0,7),  N. incompta (0,4)  e  G.

inflata (0,5) e correlação negativa com δ13C (-0,5, KF-18 e -0,6, KF-16), teor de CaCO3 (-0,5,

KF-18 e -0,6, KF-16), G. bulloides (-0,5) e G. glutinata (-0,5, KF-18 e -0,4, KF-16);

➢ Razão Gb/Gr: apresentou correlação positiva com o teor de CaCO3 (0,5) e G. glutinata (0,4);

➢ Paleo-TSM: expressou correlação positiva com G. ruber “branca” (0,6, KF-18 e 0,7, KF-16) e

T. sacculifer (0,5)  e correlação negativa com  N. incompta (-0,7),  N. dutertrei (-0,5)  e  G.

inflata (-0,4);

➢ IF:  mostrou correlação positiva com a razão PB (0,7) e com  G. inflata (0,5) e correlação

negativa com G. bulloides (-0,4) e G. glutinata (-0,5);

➢ Índice de Shannon (H): exibiu correlação positiva com N. incompta (0,4, KF-18 e 0,5, KF-16)

e N. dutertrei (0,5, KF-18 e 0,4, KF-16) e G. inflata (0,4) e correlação negativa com G. ruber

“branca” (-0,8) e paleo-TSM (-0,5);

➢ G. ruber “branca”: mostrou correlação positiva com a paleo-TSM (0,6, KF-18 e 0,7, KF-16) e

correlação negativa com as espécies G. inflata (-0,4), N. incompta (-0,5) e N. dutertrei (-0,6,

KF-18 e -0,4, KF-16) e com o índice de Shannon (H) (-0,8).
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➢ G. bulloides: expressou correlação positiva com o teor de CaCO3 (0,5) e com G. glutinata

(0,5, KF-18 e 0,4, KF-16) e correlação negativa com a razão PB (-0,5), IF (-0,4) e G. inflata (-

0,5);

➢ G. inflata: exibiu correlação positiva com o δ18O (0,5), razão PB (0,5), IF (0,5), N. incompta

(0,5),  N. dutertrei (0,7), índice de Shannon (H) (0,4) e correlação negativa com o teor de

CaCO3 (-0,4), paleo-TSM (-0,4), G. ruber “branca” (-0,4), G. bulloides (-0,5) e G. glutinata (-

0,6).

➢ G. glutinata: apresentou correlação positiva com  G. bulloides (0,4) e correlação negativa

com a razão PB (-0,5) e com G. truncatulinoides (-0,4).

95



96

Fi
gu

ra
 4

7.
 M

at
riz

 d
e 

co
rr

el
aç

ão
 li

ne
ar

 d
e 

Pe
ar

so
n 

ex
tr

aí
da

 p
ar

a 
o 

te
st

em
un

ho
 K

F-
18

.



97

Fi
gu

ra
 4

8.
 M

at
riz

 d
e 

co
rr

el
aç

ão
 li

ne
ar

 d
e 

Pe
ar

so
n 

ex
tr

aí
da

 p
ar

a 
o 

te
st

em
un

ho
 K

F-
16

.



DISCUSSÃO

Análise de Diversidade

Os valores mínimos, máximos e médios apresentados pelos índices de diversidade e riqueza

de espécies, estimados para os dois testemunhos estudados, são muito próximos. No entanto, os

valores  ligeiramente  mais  elevados  estimados  para  o  testemunho  KF-18  é  um  indicativo  do

aumento da diversidade dos foraminíferos planctônicos em direção offshore. As curvas do índice

de Shannon (H) (figura 49) foram as que melhor representaram a dinâmica da diversidade dos

foraminíferos  planctônicos  no  Atlântico  Sul  Ocidental  ao  longo  do  período  de  estudo,  pois

evidenciou  as  principais  características  dos  índices  de  diversidade  sem  exibir  alta  oscilação,

facilitando, desta forma, a sua interpretação.

Figura 49. Índice de Shannon (H) extraído para os testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).

Estabilidade climática, ressurgência e queda na diversidade dos foraminíferos planctônicos

 A  margem continental  brasileira é uma área tipicamente oligotrófica (Gaeta & Brandini,

2006),  caracterizada pela presença efetiva da Água Tropical,  uma massa de água quente e de

salinidade elevada, que ocupa os primeiros 200 m da Corrente do Brasil (Silveira et al., 2000). Estas

características  são  determinantes  para  o  aumento  da  espessura  da  camada  de  mistura  e  da

profundidade da termoclina, resultando em um ambiente mais oligotrófico, favorecido pela maior

estabilidade  climática,  comuns  aos  EIM  interglaciais.  Sob  estas  condições,  a  diversidade  dos
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foraminíferos planctônicos tende a diminuir, conforme apontado pelo índice de Shannon (H) no

intervalo 7c – 7a, nos subestágios 5c e 5a e no EIM 1 (figura 49). A consolidação de um clima mais

estável resultaria em um ambiente com uma camada de mistura menos turbulenta e, por isso,

mais  estável  e  estratificada,  prevenindo a  proliferação de  espécies  e  gêneros  de  habitat mais

profundo, diminuindo a diversidade no Atlântico Sul Ocidental durante esses intervalos. 

Os EIM interglaciais também são caracterizados pela incidência prolongada dos ventos de

nordeste sobre a superfície da região de estudo (Lessa et al.,2017; Lessa et al., 2019), fundamental

para a ocorrência de eventos de ressurgência costeira na margem sudeste do Brasil (Silveira et al.,

2000). Além disso, estes estágios são caracterizados pelo fluxo mais moderado da Corrente do

Brasil,  devido  ao  fluxo mais  intenso  da  AMOC (Chiessi  et  al.,  2015),  o  que  aumentaria  a  sua

instabilidade  e  favoreceria  a  formação  de  vórtices,  incrementando,  desta  forma,  os  eventos

ressurgência da SACW (Silveira et al., 2000) no Atlântico Sul Ocidental.  

O registro do aumento da intensidade da ressurgência na região de estudo ao longo do

Pleistoceno é marcado pela presença abundante (>15%) do foraminífero planctônico Globigerina

bulloides (Lessa et al., 2014; Portilho-Ramos et al., 2015; Lessa et al.,2016; Santos et al., 2017b;

Lessa et al.,2017; Lessa et al., 2019), que também têm sido amplamente utilizado como indicador

de ressurgência em regiões do Mar Árabe (Peeters et al., 2002; Godad et al., 2011). Este valor é

similar  àqueles  reportados  nos  sistemas  de  ressurgência  como  da  Mauritânia,  Benguela  e

Humboldt (20 – 40%) e do SW da Indonésia (15 – 30%) (Giraudeau et al., 1993; Kucera et al., 2005;

Mohtadi  et  al.,2005,  2007).  Os  intervalos  onde  foram registrados  aumento da  intensidade  da

ressurgência na região de estudo (e.g., 9e, 7e, 5e e 3a) também foram marcados pela queda da

diversidade  dos  foraminíferos  planctônicos  (figura  50).  Estas  características  corroboram  que

foraminíferos planctônicos são abundantes em ambientes tipicamente oligotróficos, já que sua

relação simbiótica com as algas fotossintetizantes é particularmente vantajosa em águas quentes e

oligotróficas, onde a disponibilidade de alimentos e nutrientes é baixa, mas a luz é abundante

(Kucera, 2007).
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Figura 50. Índice de Shannon (H) (acima) e abundância relativa de  G. bulloides (abaixo) para os testemunhos KF-18

(vermelho) e KF-16 (azul).

Instabilidade  climática  e  o  aumento  da  diversidade  dos  foraminíferos  planctônicos  no

Atlântico Sul Ocidental

 A  diversidade  dos  foraminíferos  planctônicos  no  Atlântico  Sul  Ocidental  aumentou

significativamente durante os EIM glaciais 8 (8b), 6 (6e – 6d), EIM 4 e 3 (3b) e de maneira mais

curta, porém intensa, nos subestágios interglaciais 7d, 5d e 5b (figura 49). O aumento significativo

da  diversidade  dos  foraminíferos  planctônicos  ao  longo  desses  EIM  glaciais  e  subestágios

interglaciais, sugere o aumento da proliferação de espécies de habitat mais profundo em razão do

aumento da turbulência na camada de mistura, comum a esses intervalos. Os estágios glaciais são

caracterizados por condições climáticas mais rigorosas, sugerindo a maior frequência da passagem

de frentes frias associadas ao aumento da incidência de ventos de sudoeste na região de estudo. O

aumento  da  incidência  de  ventos  de  sudoeste  e  da  passagem  de  frentes  frias  aumentaria  a

turbulência da camada de mistura, diminuindo a sua estratificação e aumentando a proliferação de

espécies de habitat mais profundo (e.g.  G. truncatulinoides,  G. excelsa e N. dutertrei) (figura 51).
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Além disso, o avanço da Frente Subtropical  em direção ao equador, frequente durante os EIM

glaciais, é capaz de alterar a composição da fauna dos foraminíferos planctônicos (Bard & Rickaby,

2009) e, no Atlântico Sul Ocidental, isto é corroborado, conforme observado neste estudo, a partir

do registro do aumento de espécies transicionais à subpolares como  G. inflata e  N. incompta,

respectivamente (figura 52).

Paralelamente ao aumento da ocorrência dessas espécies de águas mais frias, o Atlântico

Sul Ocidental registrou um aquecimento durante  os EIM glaciais que, de acordo com  Pahnke &

Sachs (2006), é um aspecto consistente das regiões de médias e baixas latitudes. O aquecimento

do Atlântico Sul é consequência do redirecionamento de parte do calor não transportado para o

hemisfério norte, em razão do enfraquecimento da  AMOC. Com a  AMOC mais fraca, o fluxo da

Corrente Norte do Brasil também se enfraquece, diminuindo a pirataria de calor para o hemisfério

norte (Chiessi et al., 2015). Por outro lado, o fluxo da Corrente do Brasil torna-se mais intenso,

redirecionando  o  excesso  de  calor  para  o  Atlântico  Sul  (Chiessi  et  al.,  2015),  aumentando

consideravelmente a paleo-TSM na área de estudo e beneficiando as espécies de foraminíferos

planctônicos mais adaptadas a essas condições (e.g. G. ruber e T. sacculifer) (figura 52). 

Desta  forma,  o  aumento  da  diversidade  ao  longo  dos  EIM  glaciais,  especialmente  no

subestágio 8b, no intervalo 6e – 6d, no EIM 4 e no subestágio 3b, pode ser explicado a partir do

reconhecimento  de  três  fatores:  1)  condições  ambientais  mais  turbulentas  (favorecendo  a

proliferação  de  espécies  de  habitat mais  profundo,  e.g.,  N.  dutertrei,  G.  truncatulinoides,  G.

excelsa); 2) avanço da Frente Subtropical (favorecendo a proliferação de espécies de águas mais

frias,  e.g.  N. incompta, G. inflata) e 3) aumento da paleo-TSM em razão do redirecionamento do

calor  para  o  hemisfério  Sul  devido  ao  fortalecimento  da  Corrente  do  Brasil  (favorecendo  a

proliferação de espécies de águas mais quentes,  e.g., G. ruber  e T. sacculifer). Ou seja, durante

estes  intervalos,  o  Atlântico  Sul  Ocidental  registrou  características  comuns  aos  intervalos

interglaciais  (i.e., paleo-TSM  elevadas)  e  glaciais  (i.e.,  maior  turbulência  e  avanço  do  sistema

frontal) e isto parece ter assegurado o aumento da diversidade na área de estudo, já que favoreceu

a proliferação de espécies comuns a esses dois padrões climáticos. Nos subestágios  7d, 5d e 5b,

por outro lado, não foram registrados o aumento da paleo-TSM e o avanço da Frente Subtropical

não foi tão efetivo quanto nos glaciais, porém o aumento da turbulência parece ter favorecido a
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proliferação de espécies de habitat mais profundo, o que aumentou sensivelmente a diversidade

dos foraminíferos planctônicos no Atlântico Sul Ocidental.

Figura 51. De cima para baixo: índice de Shannon (H), abundância relativa das espécies G. truncatulinoides, G. excelsa e

N. dutertrei ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).
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Figura 52. De cima para baixo: índice de Shannon (H), abundância relativa das espécies  G. inflata,  N. incompta, G.

ruber ‘branca’ e T. sacculifer ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).
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Análises Estatísticas

Projeção gráfica (Biplot)

De acordo com a análise de componentes principais, o aumento da abundância de G. ruber

“branca”, e secundariamente T. sacculifer e G. ruber “rosa”, é favorecido por ambientes quentes e

com uma espessa camada de mistura cobrindo a zona fótica (Figuras 53 e 54). Estas condições são

típicas  em  estágios  interglaciais,  caracterizados  por  climas  mais  brandos  e  ambientes  com

temperaturas  superficiais  elevadas,  sob  predominância  de  ventos  de  nordeste.  Ainda  sob

condições interglaciais, a diminuição da espessura da camada de mistura favoreceria o aumento da

abundância das espécies  G. glutinata e  G. bulloides, esta última uma importante indicadora de

ressurgência na margem continental  brasileira (Lessa et  al.,  2014; Portilho-Ramos et al.,  2015;

Lessa et al.,2016; Lessa et al.,2017; Lessa et al., 2019), sugerindo a ação prolongada de ventos de

nordeste sobre a superfície da região de estudo provocando a ressurgência da SACW no Atlântico

Sul Ocidental. Além disso, os intervalos interglaciais são caracterizados pelo estado mais intenso da

AMOC, o que fortalece o fluxo da Corrente Norte do Brasil, mas, por outro lado, enfraque o fluxo

da Corrente do Brasil (Chiessi et al., 2015). Sob estas condições, o fluxo da Corrente do Brasil torna-

se mais instável, provocando o seu meandramento e a formação de vórtices, que incrementam os

eventos de ressurgência na margem continental brasileira (Silveira et al., 2000). 

Segundo Lessa et al. (2017, 2019) o aumento da intensidade dos eventos de ressurgência,

ou a expansão offshore do sistema de ressurgência costeira no Atlântico Sul Ocidental são típicos

dos estágios interglaciais, caracterizados pela ação prolongada de ventos de nordeste. Além disso,

esses autores concluíram que a excentricidade elevada dos estágios interglaciais (> 0,033) foi um

fator  dominante  para  a  contribuição  da  expansão  do  sistema  de  ressurgência  durante  estes

intervalos. No entanto, a projeção gráfica das espécies G. glutinata e G. bulloides junto ao eixo da

componente  2,  ou  seja,  valores  próximo  de  zero  ou  tendendo  a  valores  negativos  para  a

componente 1 (figura 54), é um indicativo de que o aumento da intensidade da ressurgência no

Atlântico Sul Ocidental não está limitado aos estágios interglaciais.
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Figura 53. Os componentes principais que representam a variância no testemunho KF-18.

O  aumento  da  abundância  de  G.  inflata,  e  de  modo  suplementar  N.  incompta,  seria

favorecido sob condições climáticas mais rigorosas, típicas dos estágios glaciais, i.e., com avanço do

sistema Frontal,  com  temperaturas  mais  amenas  e  uma  camada  de  mistura  mais  espessa.  O

aumento  da  espessura  da  camada  de  mistura  seria  ocasionado  pelo  empilhamento  de  águas

oceânicas na margem continental brasileira em razão do aumento da passagem de frentes frias,

como resultado da incidência mais frequente de ventos de sudoeste na região de estudo. Essas

condições  são  favoráveis  a  proliferação  de  espécies  de  águas  mais  frias  (e.g.,  N.  incompta e

G.inflata) e de  habitat mais profundo (e.g., N. dutertrei), devido ao aumento da turbulência da

camada  de  mistura  e,  consequentemente,  da  diminuição  da  estratificação,  aumentando  a

disponibilidade de nutrientes acumulados na Profundidade de Máxima Clorofila para a zona fótica.

O  empilhamento  de  águas  oceânicas  na  margem  continental  da  área  de  estudo  e  o

consequente aumento da espessura dificultariam a penetração da  SACW, de caráter mais frio e

produtivo,  na zona fótica,  reduzindo a ocorrência de eventos de ressurgência no Atlântico Sul

Ocidental.  Além disso, durante os EIM glaciais, a diminuição da intensidade da  AMOC também

provoca a diminuição da intensidade da Corrente Norte do Brasil, porém o fluxo da Corrente do

Brasil torna-se mais forte (Chiessi et al., 2015). O aumento da intensidade do fluxo da Corrente do

Brasil diminuiria a sua instabilidade e, consequentemente, a formação de meandros e vórtices que
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auxiliariam  a  impulsionar  a  ressurgência  da  SACW na  área  de  estudo.  No  entanto,  conforme

indicado na análise de componentes principais, a ocorrência desses eventos não está limitada aos

estágios interglaciais, sugerindo que os curtos verões glaciais e a breve, porém intensa, incidência

de ventos de nordeste sobre a superfície da região de estudo podem ter provocado o aumento da

intensidade da ressurgência durante os EIM glaciais no Atlântico Sul Ocidental.

Figura 54. Os componentes principais que representam a variância no testemunho KF-16.

Representação gráfica dos escores em função do tempo

A  distribuição  dos  valores  das  componentes  1  (Temperatura  Superficial  Marinha)  e  2

(Espessura da Camada de Mistura) desde o EIM 9 até o EIM 1 estão representados na figura 55.

Estas representações gráficas apontaram que nos últimos 320 mil anos o Atlântico Sul Ocidental

mostrou-se uma região quente, inclusive durante os EIM glaciais, e com uma espessa camada de

mistura cobrindo a zona fótica, especialmente durante os intervalos glaciais. No entanto, em uma

análise mais detalhada, nota-se que os EIM interglaciais também exibiram intervalos significativos

com temperaturas amenas além de intervalos nos EIM glaciais registrando considerável diminuição

da espessura da camada de mistura. 
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Os intervalos interglaciais caracterizados por temperaturas elevadas simultaneamente com

uma espessa camada de mistura (7c – 7a, 5c – 5a e EIM 1) sugerem a maior estabilidade da coluna

d’água, com a predominância da Água Tropical sobre a região de estudo, uma massa de água com

salinidade e temperaturas elevadas (Silveira et al., 2000), cobrindo a zona fótica, tornando-a região

de estudo mais oligotrófica.  Por outro lado,  os intervalos  que exibiram queda na temperatura

superficial junto a diminuição significativa da espessura da camada de mistura (9e, 9a, 5e e, mais

brevemente, 7e) sugerem a diminuição da profundidade da termoclina e a penetração da SACW na

zona fótica, impulsionando a produtividade superficial no Atlântico Sul Ocidental. De acordo com

Lessa et al. (2017, 2019) esses intervalos são caracterizados pela incidência prolongada de ventos

de nordeste sobre a superfície do mar e pela excentricidade elevada (> 0,033), fundamental para

assegurar a expansão offshore do sistema de ressurgência costeira. Os EIM interglaciais também

registraram intervalos de temperaturas superficiais mais amenas paralelamente ao aumento da

espessura da camada de mistura (9b, 7d, 5d e 5b), sugerindo condições climáticas mais rigorosas e

uma coluna d’água mais turbulenta, de maneira análoga aos intervalos glaciais.

O início dos EIM glaciais (8e, 6e e início do EIM 4) é caracterizado pela queda significativa

da paleo-TSM, sugerindo a mudança no padrão climático da região de estudo, de condições mais

brandas para condições mais rigorosas, com o avanço do sistema frontal em razão do aumento da

intensidade dos Ventos de Oeste (Bard & Rickaby, 2009) e da frequência da passagem de frentes

frias.  O aumento da  frequência da  passagem de frentes  frias  é consequência  do aumento da

incidência de ventos de sudoeste na área de estudo que, por sua vez, provoca o empilhamento de

águas  oceânicas  na  margem  continental  sudeste  brasileira,  aumentando  consideravelmente  a

espessura da camada de mistura (8c – 8c, 6e – 6c e EIM 4). Durante os EIM glaciais, a AMOC sofre

uma queda na intensidade de seu fluxo,  diminuindo significativamente o fluxo da Corrente do

Brasil e, por outro lado, aumentando a intensidade do fluxo da Corrente do Brasil (Chiessi et al.,

2015). Nesta situação, o fluxo mais intenso da Corrente do Brasil redirecionaria parte do calor não

transportado  para  o  hemisfério  norte  via  Corrente  Norte  do  Brasil  para  o  Atlântico  Sul,

aumentando consideravelmente a paleo-TSM na área de estudo (8b, 6c, EIM 4 e EIM 2). 

O  final  do EIM 8 (8a)  e  do  EIM 6 (6a)  são  marcados  pela  queda considerável  da  paleo-TSM,

sugerindo o início da liberação de calor do hemisfério sul para o hemisfério norte em razão do

fortalecimento da  AMOC e do fluxo da Corrente Norte do Brasil. Por outro lado, o final desses
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subestágios  (Terminações  III  e  II)  são  caracterizados  pelo aumento abrupto na  paleo-TSM.  No

entanto, no último estágio glacial este padrão é completamente distinto; a menor paleo-TSM foi

registrada no subestágio  3c,  em torno  de  46,4  mil  anos  (Último Máximo Glacial  Subtropical),

seguido de um aquecimento até, aproximadamente, 20 mil anos. Este padrão é muito semelhante

ao reportado por Pahnke & Sachs (2006) que observaram temperaturas mais amenas durante o

subestágio 6a do que no UMG além do resfriamento em 47 mil anos e o aquecimento entre 47 –

23 mil anos. 

Figura 55. Distribuição dos valores dos componentes principais ao longo do período de estudo, para os testemunhos

KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul); acima, o componente 1, interpretado como Temperatura Superficial Marinha e abaixo,

o componente 2, interpretado como Espessura da Camada de Mistura.

Na margem continental brasileira, Santos et al. (2017) reportou o súbito resfriamento do

Atlântico Sul subtropical entre 47 e 45 mil anos, seguido por um aquecimento constante através do

fim do EIM 3 e EIM 2, sem registro de um mínimo durante o UMG. Recentemente, Dauner et al.
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(2019) também reportou temperaturas mais frias durante o EIM 3 do que no EIM 4 na margem

continental  brasileira.  Estas  condições  indicam  que  durante  o  EIM  4,  enquanto  que  as  altas

latitudes passavam por condições glaciais plenas, o Atlântico Sul atuou como um reservatório de

calor e sal, em razão do enfraquecimento da AMOC. No entanto, o mínimo registrado em 46,4 mil

anos sugere liberação de calor do Atlântico Sul para o hemisfério norte através da Corrente Norte

do Brasil, devido ao fortalecimento da AMOC. Apesar disso, o EIM 2 torna a exibir o aumento da

paleo-TSM e o aumento da espessura da camada de mistura, sugerindo condições semelhantes

àquelas  registradas  no EIM 4,  porém o EIM 1 exibiu uma diminuição da paleo-TSM embora a

camada de mistura  não tenha apresentado uma mudança tão significativa.

O aumento da espessura da camada de mistura durante os intervalos glaciais é um dos

fatores que dificultam a ocorrência de eventos de ressurgência costeira na área de estudo, devido

ao empilhamento de águas oceânicas em razão do aumento frequência da incidência de ventos de

sudoeste no Atlântico Sul Ocidental. No entanto, a queda consistente da espessura da camada de

mistura nos subestágio 6b e 3a, simultaneamente à queda considerável da paleo-TSM, sugere que

durante  os  verões  austrais  a  ação  breve,  porém  intensa,  de  ventos  de  nordeste  podem  ter

provocado  a  ocorrência  de  eventos  de  ressurgência  durante  os  EIM glaciais,  impulsionando  a

produtividade superficial no Atlântico Sul Ocidental.
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Caracterização Superficial do Atlântico Sul Ocidental desde o EIM 9 até o EIM 1

O EIM 9

Este estudo notou que o EIM 9 pode ser classificado como um estágio fraco, tendo em vista

que  os  valores  isotópicos  de  δ18O  e  δ13C  a  partir  de  foraminíferos  bentônicos  observadas

principalmente ao longo do subestágio 9b são comparáveis aos valores estimados nos estágios

glaciais. Além disso, este EIM é caracterizado por exibir grandes variações de paleo-TSM (>3°C),

provocada  principalmente  pela  queda  abrupta  observada  no  subestágio  9b  (figura  56).  Estas

características podem ajudar a explicar os valores tão reduzidos da abundância das espécies de

águas mais quentes, e.g. G. ruber (branca e rosa), T. sacculifer e O. universa, sugerindo condições

ambientais interglaciais bem atípicas (figura 57).

A ocorrência de G. ruber e T. sacculifer em águas quentes e oligotróficas é bem conhecida

(Bé, 1977; Hemleben et al.,  1989; Ravelo et al.,  1990; Hilbrecht,  1996; Niebler et al.,  1999). A

distribuição  vertical  de  G.  ruber no  Atlântico  Sul  é  controlada  pela  espessura  da  camada  de

mistura, com os máximos desta espécie ocorrendo quando a camada encontra-se mais profunda

tanto na margem leste (Ufkes et al., 1998; Ufkes & Kroon, 2012) quanto na margem continental

brasileira (Sousa et al., 2014; Lessa et al., 2014). Além disso, a forma branca exibe maior afinidade

por camadas de misturas mais profundas, enquanto que a forma rosa exibe picos de abundância

em águas superficiais mais quentes (Sousa et al., 2014). 

Os  valores  elevados  da  abundância  de  G.  ruber na  margem  continental  brasileira  são

indicativos da presença da TW (Lessa et al., 2014; Portilho-Ramos et al., 2015; Lessa et al.,2016;

Lessa et al.,2017; Lessa et al., 2019), uma massa d’água oligotrófica, caracterizada por temperatura

acima  de  20°C  e  salinidade  maiores  que  37,  estando  presente  nos  primeiros  200  metros  da

Corrente do Brasil (Silveira et al., 2000). O aumento na abundância de G. ruber (branca e rosa) na

nossa margem está relacionada à maior profundidade da termoclina e da Profundidade Máxima de

Clorofila, em condições de máxima salinidade (> 36,5), devido à presença do núcleo da Corrente

do Brasil, e baixos índices de disponibilidade de biomassa fitoplanctônica (Sousa et al., 2014). A

espécie O. universa também é conhecida por habitar a camada de mistura (Bé & Tolderlund, 1971;

Bé et al., 1985; Sousa et al., 2014) e por exibir uma boa relação com salinidades elevadas (35,5 –

36) (Hilbrecht, 1996).
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Figura 56. Curvas isotópicas do oxigênio (acima) e carbono (centro) da espécie bentônica C. wuellerstorfi e paleo-TSM

(abaixo) referentes aos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).

As  formas  branca e  rosa  de  G.  ruber são  abundantes  na  Corrente  do Brasil  e  no  Giro

Subtropical,  já  que  são  distintas  por  ocupar  a  porção  mais  superficial  da  coluna  d’água  (<50

metros) (Sousa et al., 2014; Lessa et al., 2014) e distribuída ao longo da margem continental pela

CB (Boltovskoy et al., 1996). Atualmente na margem continental brasileira, a forma rosa da espécie

G.  ruber exibe  picos  de  abundância  em  águas  quentes  (24  –  26°C)  e  superficiais  (<20  m)  e

salinidade média estimada em 36,5 (Sousa et al., 2014). Esses autores também identificaram que

G. ruber branca também exibe picos de abundância em profundidades inferiores a 20 m, mas 
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Figura 57. Paleo-TSM anual (topo) e abundâncias relativas das espécies de águas mais quentes; de cima para baixo: G.

ruber ‘branca’, G. ruber ‘rosa’, T. sacculifer e O. universa  (KF-18, vermelho KF-16, azul).
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também apresenta máximos entre 40 – 60 m, e entre 80 – 100 m. Desta maneira, a queda das

espécies de águas mais quentes (e.g., G. ruber) durante o EIM 9 é um indicativo da diminuição da

presença da TW e de um ambiente menos oligotrófico, sugerindo a diminuição da espessura da

camada de mistura, a diminuição das profundidades da termoclina e da Profundidade Máxima de

Clorofila no Atlântico Sul Ocidental.

Paralelamente  a  queda  dessas  espécies  quentes,  o  EIM  9  evidenciou  o  aumento

significativo da espécie  G. bulloides, de águas mais frias e produtivas, notado especialmente no

intervalo 9e – 9c e no subestágio 9a (figura 58). O foraminífero planctônico  G. bulloides é uma

espécie espinhosa que habita a superfície de regiões frias com alta disponibilidade de biomassa

fitoplanctônica e, por isso, é tipicamente associada a zonas de ressurgência (Hemleben et al., 1989;

Sautter and Thunell, 1991; Hilbrecht 1996; Lessa et al., 2017). Desta forma, valores elevados de

abundância de G. bulloides (>15%) em sedimentos marinhos têm sido amplamente utilizados como

indicador de ressurgência tanto em regiões do Mar Árabe (Peeters et al., 2002; Godad et al., 2011)

quanto na margem continental brasileira (Lessa et al., 2014; Portilho-Ramos et al., 2015; Lessa et

al.,2016; Lessa et al.,2017; Lessa et al., 2019), já que este valor é similar àqueles reportados nos

sistemas de ressurgência como da Mauritânia,  Benguela  e  Humboldt  (20 – 40%) e do SW da

Indonésia (15 – 30%) (Giraudeau et al., 1993; Kucera et al., 2005; Mohtadi et al.,2005, 2007). 

Como a presença abundante (>15%) de  G. bulloides está relacionada à ressurgência da

SACW na zona fótica, a razão G. bulloides/G. ruber (Gb/Gr) (figura 58) atua como um indicador da

intensidade da ressurgência (Lessa et al.,  2014; Portilho-Ramos et al.,  2015; Lessa et al.,2016;

Lessa et al.,2017; Lessa et al., 2019). Desta forma, valores elevados da razão sugere a intrusão de

águas frias (SACW) na camada superficial enquanto valores reduzidos sugerem a predominância de

águas superficiais quentes (TW) (Conan et al., 2002; Toledo et al., 2008; Lessa et al., 2014; Portilho-

Ramos et al., 2015; Lessa et al., 2016; Lessa et al., 2017; Lessa et al., 2019).

O  aumento  da  razão  Gb/Gr ao  longo  do  EIM 9  associado  aos  valores  elevados  de  G.

bulloides (acima de 20% no intervalo 9e – 9c e acima de 15% no 9a) é um indicativo da presença de

águas mais frias e produtivas (SACW) aflorando na zona fótica da região de estudo durante estes

períodos e, ao mesmo tempo, diminuindo a espessura da camada de mistura e a profundidade da

termoclina  (Lessa  et  al.,  2019).  Apesar  dos  valores  relativamente  elevados  de  paleo-TSM

observados durante os intervalos de abundância de G. bulloides, Lessa et al. (2019) reportaram 
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Figura 58. Valores elevados da abundância relativa da espécie  G. bulloides junto com a queda da abundância de G.

ruber ‘branca’, resultando em valores elevados da razão Gb/Gr e valores relativamente reduzidos de paleo-TSM anual

é um indicativo do aumento da intensidade da ressurgência no Atlântico Sul Ocidental  (KF-18, vermelho KF-16, azul).
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que durante o início do EIM 9 (9e – 9c) e a partir da segunda metade deste estágio isotópico

(especialmente no 9a) as paleo-TSM subsuperficiais (100 m) encontravam-se abaixo de 18°C, que é

a temperatura referente ao limite atual entre a TW e a SACW (Belem et al., 2013). O aumento da

abundância de G. bulloides expressos nos dois registros é um indicativo consistente da expansão

do  sistema  de  ressurgências  costeiras  que,  segundo  Lessa  et  al.  (2017,  2019),  é  comum  aos

estágios interglaciais e caracterizado pela alta excentricidade (>0,033) apresentada nestes EIM. Por

outro lado,  os  fatores determinantes no aumento da abundância relativa de  G. bulloides e da

produtividade  superficial  marinha  regional  (termoclina  mais  rasa  e  afloramento  de  águas

subsuperficiais mais frias na zona fótica), impactaram negativamente a proliferação das espécies

de águas mais quentes e oligotróficas, como G. ruber (figura 58) e T. sacculifer.

Além do aumento de G. bulloides, o EIM 9 registrou o aumento significativo das espécies de

águas mais frias G. inflata e N. incompta, ocorridos especialmente no subestágio 9b (figura 59). O

foraminífero  planctônico  G.  inflata é  uma  espécie  dominante  em  ambientes  transicionais  a

subantártico (Bé & Tolderlund, 1971; Boltovskoy et al., 1996; Niebler et al., 1999) enquanto que a

espécie  N. incompta exibe caráter transicional a subpolar (Hilbrecht, 1996; Darling et al., 2006),

embora  uma  pequena  porcentagem  persista  nos  registros  de  plâncton  e  sedimentares  das

condições polares mais extremas (Pflaumann et al.,  1996; Bauch et al.,  2003). Neste estudo, o

aumento da abundância destas espécies ocorreram, principalmente, nos intervalos glaciais e/ou

nos intervalos onde foram registradas quedas na paleo-TSM e durante o EIM 9 estas espécies

exibiram um aumento abrupto no subestágio 9b, sugerindo que este intervalo tenha apresentado

condições análogas ao período glacial. O aumento da abundância dessas espécies parece ser um

indicativo da migração, para norte, da Frente Subtropical (FST) e da zona subantártica provocado

pelo aumento da intensidade dos Ventos de Oeste durante os glaciais (Caley et al., 2012; Caley et

al., 2014) e, possivelmente, durante o subestágio 9b.

Outras  espécies,  menos  abundantes  que  as  citadas  anteriormente,  também  exibiram

aumento no subestágio 9b, são elas: G. menardii, G. truncatulinoides e N. dutertrei (figura 60). G.

menardii é uma típica espécie tropical que ocupa a camada subsuperficial (abaixo de 100 m) e

exibe preferência por ambientes quentes e salinidade normal (Hilbrecht, 1996). Porém o que mais

chama  a  atenção  é  o  aumento  das  outras  duas  espécies.  G.  truncatulinoides é  uma  espécie

conhecida por preferir ambientes caracterizados por baixos gradientes verticais de temperatura e
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condições de estratificação como as encontradas no inverno,  quando comparadas às do verão

(Hemleben  et  al.,  1989;  Hilbrecht,  1996).  De  acordo  com  esses  autores,  a  preferência  por

gradientes  verticais  no  inverno  ocorre  devido  ao  seu  conhecido  ciclo  ontogenético  anual;  G.

truncatulinoides é uma espécie que ocupa águas profundas que ascende até as profundidades

mais rasas durante seu período de reprodução no inverno. A migração através da coluna d’água

deve consumir bem menos energia quanto menor for o gradiente vertical (Hilbrecht, 1996). Logo

uma  coluna  d’água  mais  turbulenta  e,  consequentemente,  menos  estratificada  explicaria  o

aumento da abundância desta espécie durante o subestágio 9b. 

Figura 59. Abundâncias relativas das espécies indicadoras do avanço da Frente Subtropical e da Zona Subantártica em

direção ao equador,  G. inflata  (acima) e  N. incompta  (centro) e paleo-TSM anual (abaixo) (KF-18, vermelho; KF-16,

azul).
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A espécie  N. dutertrei é  uma espécie  que vive  em uma grande variação de ambientes

tropicais e subtropicais, podendo ocorrer como um raro componente em associações faunísticas

transicionais à polares (Hilbrecht, 1996).  N. dutertrei é conhecida por sua ocorrência próximo da

Profundidade  Máxima  de  Clorofila  (Fairbanks  et  al.,  1980;  Fairbanks  &  Wiebe,  1980).  É  uma

espécie comum em ambientes produtivos tropicais, incluindo as margens oceânicas, em contraste

com G. bulloides e G. glutinata que preferem massas d’água mais frias (Hilbrecht, 1996). Um dos

aspectos ecológicos mais interessantes desta espécie é que ela parece aumentar sua abundância

relativa onde a abundância de G. bulloides diminui (Hilbrecht, 1996) (figura 61). 

Figura 60. Abundância relativa de G. menardii e das espécies indicadoras do aumento da turbulência da camada de

mistura G. truncatulinoides e N. dutertrei (KF-18, vermelho; KF-16, azul).
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Figura 61. Abundâncias relativas das espécies N. dutertrei (acima) e G. bulloides (abaixo), ao longo dos testemunhos

KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).

Atualmente, o fluxo de  N. dutertrei exibe dois picos que coincidem com a diminuição da

profundidade da isoterma de 18°C no Atlântico Sul  Ocidental  (Venancio et al.,  2017). Segundo

estes autores, parece que a abundância de N. dutertrei aumenta quando a termoclina está mais

rasa,  em acordo com o que estudos  prévios  já  relataram sobre esta espécie  e  a  dinâmica da

termoclina  (Ravelo  et  al.,  1990).  A  diminuição  da  profundidade  da  termoclina  implicaria  na

diminuição da profundidade da nutriclina, que poderia estimular o crescimento da população das

espécies diretamente (fornecendo nutrientes aos seus simbiontes) ou indiretamente (estimulando

o crescimento do fitoplâncton) (Ravelo et al., 1990). De maneira análoga, a espécie G. rubescens,

uma espécie frequente mas não abundante em massas de águas tropicais e subtropicais (Kennett

& Srinivasan,  1983; Hilbrecht,  1996),  foi  reportada na margem continental  brasileira  como um

indicador  de  águas  neríticas  (Lessa  et  al.,  2014).  Neste  estudo,  esta  espécie  exibe  sua  maior

abundância no EIM 9, nos subestágios 9e e 9b. 
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Desta forma, o aumento significativo de  G. truncatulinoides sugere que a coluna d’água

esteve mais turbulenta durante o subestágio 9b, o que poderia ter diminuído a estratificação e, ao

mesmo tempo, disponibilizado os nutrientes acumulados na Profundidade Máxima de Clorofila

para a zona fótica, aumentando a abundância relativa de  N. dutertrei e, subordinadamente,  G.

rubescens. A intensificação da turbulência, no entanto, parece estar relacionada ao aumento da

passagem de frentes frias, em razão do aumento da incidência de ventos de sudoeste na região de

estudo, inicialmente diminuindo a paleo-TSM e, posteriormente, aumentando a disponibilidade de

nutrientes acumulados em profundidades subsuperficiais para a zona fótica durante o subestágio

9b.

Este estudo também utilizou a razão PB como um indicador de paleoprodutividade (Berger

& Diester-Haas, 1988), já que o aumento da abundância dos foraminíferos bentônicos na margem

continental  é  governada  pelo  fornecimento  de  alimento  até  o  fundo  oceânico  (Fariduddin  &

Loubere, 1997), que é função da profundidade (diminui com o aumento da profundidade) e da

proximidade  com  a  costa  (superprodutividade  através  da  mistura  entre  massas  de  água,

ressurgência e turbulência na plataforma) (Berger & Diester-Haas, 1988). Os maiores valores da

razão PB (aumento na abundância dos foraminíferos bentônicos) observados na região de estudo

ocorreram  nos  estágios  glaciais  e  no  subestágio  9b,  que  é  mais  facilmente  observado  no

testemunho KF-18 (figura 62). Como este testemunho foi recuperado de uma região mais offshore

que  o  KF-16,  sua  fauna  bentônica  torna-se  mais  sensível  a  qualquer  alteração  (aumento)  no

fornecimento  de  alimento  até  o  fundo  oceânico.  O abrupto  aumento da  razão  PB  durante  o

subestágio 9b é mais uma característica em comum que este subestágio tem com os intervalos

glaciais.

A  variação  da  abundância  dos  foraminíferos  bentônicos  ao  longo  dos  ciclos  glaciais-

interglaciais também é fortemente influenciado pela variação do fluxo de matéria orgânica até o

fundo  oceânico  durante  o  Pleistoceno.  Em  um  estudo  sobre  a  resposta  dos  foraminíferos

bentônicos  de águas  profundas às  mudanças  na paleoprodutividade durante  o Pleistoceno no

Atlântico Sul Ocidental, Almeida et al. (2015) reportaram que o fluxo de matéria orgânica durante

os estágios glaciais foi maior do que nos estágios interglaciais. Isto resultou em uma maior taxa de

acumulação  dos  foraminíferos  bentônicos  durante  a  maioria  dos  intervalos  glaciais,  indicando

maior distribuição de matéria orgânica no fundo oceânico nesses estágios. Ainda de acordo com
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esses  autores,  um  dos  principais  fatores  que  contribuiu  para  o  aumento  da  produtividade

superficial e interferiu no aumento da abundância dos foraminíferos bentônicos foi o aumento da

influência da pluma do Rio  da  Prata,  a  partir  da  maior  expansão para norte  da Corrente  das

Malvinas durante os glaciais,  associada a um nível  do mar mais baixo.  Rodrigues et  al.  (2018)

estudaram a variação das espécies de foraminíferos bentônicos infaunais e epifaunais do setor

norte da Bacia de Pelotas nos últimos 112.500 anos como indicadores do fluxo de matéria orgânica

e concluíram que a tendência de aumento das espécies epifaunais  do EIM 5 ao EIM 3 é uma

evidência do aumento da produtividade superficial durante os estágios glaciais.

Figura 62. A variação da Razão PB é um indicativo da variação da disponibilidade de matéria orgânica para o fundo

oceânico na área de estudo em razão do aumento da influência da pluma do Rio da Prata a partir da maior expansão

para norte da Corrente das Malvinas, especialmente durante os glaciais, associado a um nível do mar mais baixo (KF-

18, vermelho; KF-16, azul).

Dentre  os  EIM  interglaciais  compreendidos  neste  estudo,  o  EIM  9  exibiu  um  padrão

diferente  dos  demais  sob  várias  perspectivas,  principalmente  devido  as  características  do

subestágio 9b,  que muito se assemelha a um glacial:  alto  δ18Obent  e baixo  δ13Cbent,  valores mais

reduzidos de paleo-TSM, queda da abundância das espécies de águas mais quentes simultânea à

presença massiva de espécies frias e aumento abrupto na abundância de foraminíferos bentônicos.

Este padrão observado no EIM 9 pode ser, ainda, um reflexo, ou o último vestígio, da reorganização

da  circulação  superficial  do  oceano  Atlântico  Sul  durante  o  Mid-Brunhes  Event (MBE),  uma
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transição climática global  que aumentou a amplitude dos  ciclos  glaciais-interglaciais  (Berger  &

Wefer, 2003). 

O Mid-Pleistocene Transition (MPT) teve início em 1.025 ka e terminou em 700 ka, onde se

deu o início das grandes variabilidades glaciais; o período centrado em 400  ka corresponde ao

MBE, a  mais  importante  mudança  climática  nos  últimos  800  mil  anos  e  caracteriza-se  pelo

aumento  das  variações  do  volume  de  gelo  conduzindo  os  quatro  grandes  ciclos  glaciais-

interglaciais de 100-ka desde então até o presente, que ocorreu entre os MIS 13 e 11 (PAGES,

2016). Apesar de as informações a respeito da circulação superficial do Oceano Atlântico Sul pré-

MBE serem escassas, alguns estudos mostraram que as frentes Subtropical, Subantártica e Polar

estavam deslocadas mais para norte (Becquey & Gersonde, 2002). Se assumirmos que o EIM 9

representa um vestígio da reorganização da circulação superficial do oceano Atlântico Sul durante

o  MBE, com base nas evidências apresentadas neste estudo, isto explicaria porque este estágio

isotópico exibe características tão diferentes dos demais interglaciais.

O EIM 8

O  EIM  8  é  caracterizado  por  valores  isotópicos  de  δ18O  relativamente  elevados,

especialmente ao longo dos subestágios 8c e 8a, separados por uma curta, porém significativa,

mudança em direção aos menores valores, caracterizando, desta maneira o subestágio 8b. A curva

de δ13Cbent exibiu valores relativamente reduzidos durante os subestágios 8c e 8a separados pela

maior queda nos valores isotópicos em todo o período abordado neste estudo, definindo, assim, o

subestágio 8b. As paleo-TSM estimadas neste período, no entanto são relativamente elevadas,

principalmente devido ao aumento considerável observado ao longo deste subestágio (figura 56). 

Os intervalos glaciais exibem maior força especificamente no período imediatamente antes

das Terminações,  identificado como a fase mais fria de um glacial  (Lang & Wolff, 2011).  Estes

autores sugerem que um máximo glacial particularmente forte (fraco) é indicativo de um forte

(fraco) pico interglacial pós-Terminação. O glacial EIM 8, no entanto, é classificado como fraco,

antecipando-se ao fraco interglacial MIS 7 (Lang & Wolff, 2011). De acordo com estes autores,

valores glaciais mais fortes ocorreram por volta de 270 mil anos, aproximadamente 15 – 20 mil

anos antes do mínimo pré-Terminação. 
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O início deste glacial é caracterizado pela redução da paleo-TSM, indicando a transição das

condições climáticas mais brandas registradas no subestágio 9a, para as condições mais rigorosas

durante o glacial, sugerindo o aumento da intensidade dos ventos de sudoeste em decorrência do

aumento da passagem de frentes frias no Atlântico Sul Ocidental. O subestágio 8c é caracterizado

pelo aumento significativo da abundância das espécies de águas mais frias G. inflata, N. incompta

e G. truncatulionoides, que exibiram seus valores mais elevados do EIM 8 neste subestágio (figura

63). Além dessas espécies,  N. dutertrei e  G. excelsa também exibiram aumentos significativos de

suas abundâncias neste subestágio.  Como a migração mais para norte da Frente Subtropical  é

indicado pela mudança na fauna dos foraminíferos planctônicos (Rau et al., 2002; Gersonde et al.,

2003; Peeters et al., 2004; Gersonde et al., 2005; Bard & Rickaby, 2009; Martinez-Mendez et al.,

2010), o aumento significativo da abundância de G. inflata e, principalmente, N. incompta, é um

indicativo  do  deslocamento  mais  para  norte  da  Frente  Subtropical,  que  tem  a  sua  latitude

controlada pela intensidade dos Ventos de Oeste, mais fortes durante os glaciais (Bard & Rickaby,

2009 Caley et al., 2012; Caley et al., 2014). 

Condições  de  inverno prolongados  durante  o  glacial,  com predominância  de  ventos  de

sudoeste e passagens frequentes de frentes frias podem ter aumentado a turbulência da camada

de  mistura,  diminuindo  a  estratificação  e  disponibilizando,  para  a  zona  fótica,  os  nutrientes

acumulados  na  Profundidade  Máxima  de  Clorofila,  refletido  no  aumento  significativo  da

abundância  de  N.  dutertrei e  de  G.  truncatulinoides.  Além  disso,  o  aumento  considerável  na

abundância dos foraminíferos bentônicos, apontado pelo aumento significativo da razão PB, é um

indício do avanço da Pluma do Rio da Prata durante o subestágio 8c (figura 62). De acordo com

Almeida et al. (2015) um dos principais fatores que contribuiu para o aumento da produtividade

superficial e interferiu no aumento da abundância dos foraminíferos bentônicos foi o aumento da

influência da pluma do Rio  da  Prata,  a  partir  da  maior  expansão para norte  da Corrente  das

Malvinas durante os glaciais, associada a um nível do mar mais baixo.  A queda na abundância

dessas espécies no subestágio seguinte, pode ser um indicativo da diminuição da intensidade dos

ventos de sudoeste incidindo sobre a região de estudo, diminuindo a turbulência da camada de

mistura, aumentando a profundidade da termoclina e da Profundidade de Máxima Clorofila, o que

explicariam a diminuição na abundância de G. truncatulinoides e N. dutertrei. 
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Figura 63. De cima para baixo: abundâncias relativas das espécies indicadoras do avanço da Frente Subtropical e da

Zona Subantártica,  G. inflata  e N.  incompta,  e das espécies indicadoras de turbulência da camada de mistura,  G.

truncatulinoides e N. dutertrei (KF-18, vermelho; KF-16, azul).
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O padrão de paleo-TSM registrado no intervalo compreendido entre o final do subestágio

8c e o subestágio 8b exibiu uma caraterística totalmente distinta, pois foi marcado pelo aumento

significativo da paleotemperatura tanto em superfície, como observado neste estudo, quanto em

subsuperfície (100 m) (Lessa et al., 2019). Além disso, esta elevação na paleo-TSM é acompanhada

pelo  aumento  considerável  das  espécies  de  águas  mais  quentes  G.  ruber (branca  e  rosa),  T.

sacculifer, O.  universa  (figura  57),  P.  obliquiloculata e  S.  dehiscens  (figura  64).  O  foraminífero

planctônico  P. obliquiloculata é  uma espécie tipicamente tropical  a subtropical  que exibe uma

estreita relação com as condições de verão e o seu habitat profundo explica sua forte relação com

elevadas temperaturas subsuperficiais (Hilbrecht, 1996).  S. dehiscens  é uma rara espécie tropical

conhecida por exibir forte relação com as condições de verão e com a salinidade, fazendo desta

espécie um indicador deste parâmetro (Hilbrecht, 1996). A estreita relação desta espécie com a

elevada temperatura subsuperficial  (200 m) e  a  preferência por baixa estratificação durante  o

verão, sugere uma maior profundidade de habitat possivelmente associada a fase de reprodução

desta espécie (Hemleben et al., 1989). Como a variação do sinal do δ13Cbent ao longo dos ciclos

glaciais-interglaciais ocorre em função das mudanças no padrão de circulação oceânica global ao

longo destes ciclos (Duplessy et  al.,  1988; Bickert  et  al.,  1997; Curry  & Oppo,  2005),  o súbito

aumento na abundância das espécies quentes e da paleo-TSM paralelamente à maior queda nos

valores de δ13Cbent podem estar associados ao enfraquecimento da AMOC durante o subestágio 8b

(figura 56).

Sabe-se que os intervalos de retenção de calor no hemisfério sul em função da diminuição

da  pirataria  de  calor  para  o  HN foram provocadas  pela  diminuição da  intensidade  da  AMOC,

relacionado à mudanças na transferência de águas superficiais e subsuperficiais quentes e salinas

do Oceano Índico para o Oceano Atlântico Sul (Barker et al., 2009). O intercâmbio entre bacias

oceânicas  é  um  processo  fundamental  no  controle  das  propriedades  das  massas  d’água  no

Atlântico Sul (Poole & Tomczak, 1999). Estima-se que, atualmente, aproximadamente 15 sverdrup

(Sv) (1 Sv = 1*106 m3s-1) (Richardson, 2007) seja transferida do Oceano Índico para o Atlântico Sul

através do Agulhas Leakage, comparado com o transporte médio de 70 Sv (Bryden et al., 2005) da

Corrente das Agulhas. A entrada dessas massas d’água no Atlântico Sul ajudam a equilibrar o fluxo

da  NADW em grandes profundidades  (Broecker, 1991) além de influenciar  na formação desta

massa d’água (Weijer et al., 2002). As mudanças na magnitude e intensidade da Agulhas Leakage
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ao  longo  dos  ciclos  glaciais-interglaciais  influenciaram  as  propriedades  das  massas  d’água

superficiais  e  subsuperficiais  no  Atlântico  Sul  alterando,  consequentemente,  a  intensidade  da

AMOC (Peeters et  al.,  2004).  Desta forma,  a  diminuição da intensidade da  Agulhas Leakage é

atribuída aos intervalos glaciais (Bard & Rickaby, 2009).

Figura 64. Paleo-TSM (acima) e abundâncias relativas das espécies P. obliquiloculata (centro) e S. dehiscens (abaixo),

conhecidas por sua relação com temperaturas subsuperficiais elevadas, exibindo aumento abrupto no subestágio 8b

(KF-18, vermelho; KF-16, azul).
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Aumentos na paleo-TSM em registros da margem continental  nordeste  do Brasil  foram

associados a diminuição da intensidade da AMOC durante eventos milenares do hemisfério norte

(Weldeab et al., 2006). O enfraquecimento da  AMOC durante a Terminação 1 provocou grandes

alterações  na  temperatura  superficial  marinha  no  Atlântico  Sul  Ocidental,  assim  como  da

temperatura média do ar sobre a América do Sul (Chiessi et al., 2015). Estes autores sugerem que

o transporte da Corrente do Brasil teria se intensificado enquanto que o transporte da Corrente

Norte do Brasil  teria se enfraquecido durante os eventos de enfraquecimento da  AMOC.  Desta

forma,  a  camada  superficial  da  Corrente  do  Brasil  atuaria  como  um  importante  condutor  e

armazenador de parte do calor e sal que não foi transportado para o Hemisfério Norte durante os

períodos de menor intensidade da  AMOC,  diminuindo a pirataria de calor  do HS para o HN e

aumentando a temperatura superficial do Atlântico Sul Ocidental (Chiessi et al., 2015; Santos et al.,

2017). Essas mudanças na temperatura superficial marinha não foi um fator reconhecido somente

no Atlântico Sul Ocidental, mas também na porção mais ao sul do leste do Atlântico Sul, sugerindo

um amplo padrão evolutivo da temperatura superficial marinha de todo o Atlântico Sul durante a

Terminação 1 (Chiessi et al., 2015). 

Desta forma, essas características sugerem que a região de estudo caracterizou-se como

um reservatório de calor e sal durante o subestágio 8b que, devido ao enfraquecimento da AMOC,

ocasionou grandes mudanças na temperatura superficial marinha. O aumento na paleo-TSM foi,

possivelmente,  provocado  pelo  fortalecimento  da  Corrente  do  Brasil  que,  devido  ao

enfraquecimento da Corrente Norte do Brasil (Chiessi et al., 2015), teria redirecionado o excesso

de calor para o Atlântico Sul durante esse período, refletido pelo aumento das espécies de águas

quentes G. ruber (branca e rosa), T. sacculifer e O. universa. 

O aumento da paleotemperatura superficial e, principalmente, subsuperficial (Lessa et al.,

2019) foi refletido pelo aumento abrupto das espécies  P. obliquiloculata e  S. dehiscens, que são

espécies de habitat mais profundo e exibem forte relação com as condições de verão e, por isso

preferem ambientes  com baixa  estratificação  na  coluna  d’água e  temperaturas  subsuperficiais

elevadas (Hilbrecht, 1996). Além disso, a primeira metade do EIM 8 foi onde ocorreram as maiores

acumulações de foraminíferos bentônicos (figura 62), indicando o avanço da Pluma do Rio da Prata

a partir da maior expansão para norte da Corrente das Malvinas durante os glaciais, associada a

um nível do mar mais baixo (Almeida et al., 2015), sugerindo uma maior distribuição de matéria
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orgânica para o fundo oceânico (Almeida et  al.,  2015;  Rodrigues  et  al.,  2018).  O aumento da

abundância dos foraminíferos bentônicos durante o subestágio 8b é um indicativo de mudanças na

produtividade  primária  nas  águas  superficiais  que,  sob  influência  da  Pluma  do  Rio  da  Prata,

aumentou a quantidade de matéria  orgânica distribuída até o fundo oceânico (Almeida et al.,

2015). 

Assim  como  no  início  do  8c,  o  subestágio  8a  é  marcado,  novamente,  por  paleo-TSM

reduzidas,  pela  queda  significativa  da  abundância  das  espécies  G.  ruber (branca  e  rosa),  T.

sacculifer,  P. obliquiloculata,  O. universa e  S. dehiscens e pelo aumento do  δ13Cbent, sugerindo o

início do fortalecimento da  AMOC, quando o Atlântico Sul Ocidental começaria a deixa de atuar

como um reservatório de calor e sal. O início do fortalecimento da AMOC daria início à migração

da ZCIT mais para norte, aumentando a intensidade do transporte da Corrente Norte do Brasil, a

transferência de calor e sal para o Hemisfério Norte e, consequentemente, a pirataria de calor.

Desta forma, o início do aumento da intensidade da AMOC teria resfriado o Atlântico Sul Ocidental

durante o subestágio 8a, indicado pela queda significativa da paleo-TSM na região de estudo. Além

disso, a queda da razão PB é um indicativo de que a pluma do Rio da Prata diminuíra drasticamente

sua influência sobre a produtividade no Atlântico Sul Ocidental  durante este período. Além do

mais, a diminuição da abundância das espécies de águas mais frias neste subestágio, em relação

ao 8c, sugere a diminuição da intensidade dos ventos de sudoeste e a retração, para sul, da Frente

Subtropical durante o subestágio 8a.

O EIM 7

O EIM 7 é  caracterizado por valores reduzidos de δ18Obent,  especialmente ao longo dos

subestágios 7e, 7c, 7b e 7a. No entanto, o subestágio 7d caracteriza-se por valores muito elevados

de  δ18Obent,  comparáveis  aos  intervalos  glaciais,  o  que  levou  ao  estabelecimento  de  uma

terminação  extra,  a  Terminação  IIIA  (Cheng  et  al.,  2009).  As  paleo-TSM  exibiram  valores

relativamente reduzidos no intervalo entre o fim do subestágio 7e e a Terminação IIIA, enquanto

que os valores mais elevados foram observados a partir da T-IIIA até o subestágio 7a (figura 56). O

padrão observado na paleo-TSM neste estudo foi o mesmo encontrado por Lessa et al. (2019) nas

estimativas de paleo-TSM subsuperficiais (100 m), ou seja, valores subsuperficiais mais reduzidos
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(< 18°C) entre o fim do subestágio 7e e a T-IIIA, em oposição aos valores bem mais elevados a

partir da T-IIIA até o fim do EIM 7. 

Na análise do MIS 7, Lang & Wolff (2011) identificaram que este estágio exibe três picos no

qual  o  primeiro  (7e),  geralmente considerado um interglacial  pleno,  é  relativamente fraco em

diversos registros, mas os dois subsequentes (7c e 7a) exibiram padrões de um interglacial pleno.

As implicações para isto são que durante o subestágio 7b alguns registros passaram por condições

semelhantes ao glacial e que, os subestágios 7e e 7c são separados por um período (7d) que é

muito semelhante a um glacial pleno em quase todos os aspectos (Lang & Wolff, 2011). O intervalo

de duração do subestágio 7b é um dos mais curtos dentre todos os subestágios compreendidos

neste estudo (Railskack 2015), no entanto foi capaz de registrar um breve aumento na abundância

de G. inflata e da razão PB (figura 65), sugerindo um avanço, para norte, da Frente Subtropical e o

aumento da influência da Pluma do Rio da Prata no Atlântico Sul Ocidental. Estas características do

subestágio 7b são típicas dos ambientes glaciais na região de estudo e, por isso, corroboram o que

fora observado por Lang & Wolff (2011), porém a intensidade desses eventos foi relativamente

menor que os registrados durante subestágio 7d e durante os estágios glaciais.

O subestágio 7e é marcado pela alta abundância de  G. bulloides ocorrendo em paralelo

com valores relativamente reduzidos da abundância de G. ruber (branca) (figura 58). O aumento da

razão Gb/Gr associados aos valores elevados da abundância de G. bulloides (> 20%) é um indicativo

da intrusão das águas subsuperficiais mais frias (SACW) penetrando na zona fótica (Lessa et al.,

2014; Portilho-Ramos et al., 2015; Lessa et al., 2016). Os valores elevados da abundância relativa

de G. bulloides (> 20%) no subestágio 7e são comparáveis aos valores encontrados no sistema de

ressurgência de Cabo Frio atualmente  (Lessa et al., 2014, 2019). Considerando que durante esse

subestágio a paleo-TSM subsuperficial (100 m) encontrava-se abaixo de 18°C (Lessa et al., 2019),

que é o limite atual entre a TW e a SACW (Belem et al., 2013), é possível afirmar que eventos de

ressurgência atuaram no Atlântico Sul Ocidental durante o subestágio 7e (Lessa et al., 2019). Como

a abundância relativa de  N. dutertrei costuma aumentar quando a abundância de  G. bulloides

diminui  (Hilbrecht,  1996),  o  final  do  subestágio  7e  é  marcado  pelo  aumento  significativo  da

Neogloboquadrina, quando a abundância de G. bulloides começa a diminuir (figura 61). 

A ocorrência da expansão offshore do sistema de ressurgência costeira modulada pela alta

excentricidade (≥ 0,033) elevando a abundância de G. bulloides já foi reportada durante o EIM 5
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(Lessa et al., 2017). Posteriormente, Lessa et al. (2019) mostraram que esse padrão foi comum ao

longo dos demais estágios interglaciais caracterizados pela alta excentricidade (> 0,033), com picos

de abundância de G. bulloides ocorrendo de forma mais notável nos EIM 9, 7 e 5 em paralelo aos

máximos aquecimentos já alcançados no início de cada estágio quente.  Apesar disso, os eventos

de ressurgência registrado no subestágio 7e parece não ter se expandido de forma tão evidente

quanto nos demais interglaciais. O aumento significativo da abundância de G. bulloides no EIM 7,

observado no subestágio 7e, foi registrado somente no testemunho KF-16 (> 20%), enquanto que o

testemunho mais distante da costa (KF-18) registrou valores máximos de abundância bem abaixo

daqueles que caracterizam o sistema de ressurgência de Cabo Frio atualmente (i.e., <15%) (Lessa

et al., 2014; Lessa et al., 2017). 

Figura 65. O aumento da abundância relativa da espécie G. inflata (acima) e da razão PB (abaixo) é um indicativo do

avanço da Frente Subtropical em direção ao equador e do aumento da disponibilidade de matéria orgânica para o

fundo oceânico em razão do aumento da influência da Pluma do Rio da Prata, na região de estudo. Esta combinação

de fatores é mais frequente durante os EIM glaciais; no entanto os subestágios 9b, 7d, 5d e 5b indicaram que os

intervalos interglaciais estão propensos à estas condições, com a mesma intensidade, porém de modo mais breve (KF-

18, vermelho; KF-16, azul).

129



O aumento significativo da abundância de G. bulloides registrado somente no testemunho

mais  próximo  à  costa  é  um  indicativo  de  que  o  sistema  de  ressurgência  de  Cabo  Frio  não

apresentou uma expansão offshore durante o subestágio 7e, como observado no EIM 9 (Lessa et

al., 2019) e EIM 5 (5e) (Lessa et al., 2017), por exemplo, corroborando o que fora observado por

Lang & Wolff (2011), que classificou o EIM 7 como um interglacial fraco. De acordo com estes

autores,  o  primeiro  pico  deste  estágio  isotópico  (subestágio  7e),  geralmente  considerado  um

interglacial pleno, é relativamente fraco em diversos registros marinhos e terrestres ao redor do

globo.  O intervalo interglacial  mais  fraco como o EIM 7 não promoveu um subestágio 7e tão

quente quanto o 5e, por exemplo, e por isso, não promoveu uma melhoria climática rápida e de

grande magnitude após um estágio glacial (Lang & Wolff, 2011). Isto sugere que durante o EIM 7

(7e)  os  verões  não  foram  tão  intensos  e  os  episódios  de  ventos  de  nordeste  não  foram  tão

prolongados conforme observado nos interglaciais EIM 9 (9e) e 5 (5e), resultando em eventos de

ressurgência  com  intensidades  relativamente  menor  e,  por  isso,  não  se  expandiu  na  mesma

intensidade  que  os  observados  nos  subestágio  9e  e  5e,  mesmo exibindo  valores  elevados  de

excentricidade (>0,033) (Lessa et al., 2019).

O subestágio 7d é reconhecido pelo aumento contínuo de N. dutertrei simultaneamente a

queda na abundância de G. bulloides (figura 61). Como a ocorrência de N. dutertrei é associada a

Profundidade Máxima de Clorofila (Fairbanks et al., 1980), o aumento de sua abundância pode ser

um  indicativo  do  aumento  da  turbulência  da  camada  de  mistura  associado  ao  aumento  da

incidência de ventos de sudoeste na região de estudo, disponibilizando os nutrientes acumulados

nessa camada para a zona fótica beneficiando esta e outras espécies comuns por ocupar esta

posição na coluna d’água (e.g.,  G. menardii e G. tumida). Além dessas, determinadas espécies de

águas mais frias aumentaram sua abundância neste subestágio, e.g., G. inflata e N. incompta e, de

forma mais discreta, G. truncatulinoides (figura 63). 

O aumento na abundância das espécies de caráter transicional a subpolar  G. inflata e  N.

incompta (Hilbrecht, 1996) na região de estudo é interpretada, neste estudo, como consequência

do avanço da Frente Subtropical mais para norte em decorrência do aumento dos Ventos de Oeste,

mais  comum  durante  os  estágios  glaciais.  Sob  essa  perspetiva,  o  aumento  da  frequência  da

passagem de frentes frias em decorrência do aumento da frequência dos ventos se sudoeste,

ocasionaria o aumento da turbulência da camada de mistura e o empilhamento de águas sobre a
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margem continental brasileira, inibindo o afloramento da SACW e a abundância de G. bulloides. O

aumento  na  abundância  de  N.  dutertrei,  neste  estudo,  parece  estar  associada  a  Produção

Regenerada,  ou seja,  aquela  que  é  mantida pela  reciclagem dos  nutrientes  na  coluna d’água,

enquanto que o aumento na abundância de G. bulloides está associada a Produção Nova, mantida

a partir da entrada de nutrientes de fora da zona fótica, especialmente da ressurgência. 

O abrupto aumento da abundância dos foraminíferos bentônicos é um indicativo da maior

distribuição de matéria orgânica chegando até o fundo oceânico (Almeida et al., 2015; Rodrigues

et  al.,  2018)  durante  o  subestágio  7d  (figura  62).  O  aumento  significativo  da  razão  PB,

simultaneamente ao aumento das espécies de águas mais frias de caráter transicional a subpolar é

um indicativo de que a Pluma do Río de la Prata impulsionou a produtividade na região de estudo

ao longo do subestágio 7d, proporcionando para este intervalo um caráter muito semelhante à de

um  glacial.  De  acordo  com  Cheng  et  al.  (2009),  o  conjunto  de  eventos  que  levaram  o

estabelecimento  da  Terminação  III-A  ocorreu  um  ciclo  precessional  após  a  T-III,  que  é

provavelmente  o  resultado  de  uma  baixa  insolação  incomum  que  rapidamente  provocou  a

formação de grandes coberturas de gelo, seguida por uma insolação excepcionalmente alta que

desencadeou  o  colapso.  No  entanto,  valores  elevados  da  razão  PB  registrado  somente  no

testemunho KF-16 sugere que o alcance da matéria orgânica distribuída durante o subestágio 7d

foi bem menor do que durante um estágio glacial (e.g. EIM 8), limitando o impacto da Pluma do

Rio da Prata sobre a produtividade superficial ao registro mais próximo da costa.

O  intervalo  compreendido  entre  subestágios  7c  –  7a  é  caracterizado  pela  queda  na

abundância das espécies de águas mais frias G. inflata e N. incompta e pela queda na abundância

dos foraminíferos bentônicos (figura 59).  Estas características sugerem a retração,  para sul,  da

Frente  Subtropical  em  decorrência  da  diminuição  da  intensidade  dos  Vendos  de  Oeste  e,

consequentemente, uma diminuição da efetividade da influência da Pluma do Rio da Prata sobre a

produtividade  na  região  de  estudo.  Ainda,  a  queda  na  abundância  de  N.  dutertrei e  G.

truncatulinoides sugere  o  aumento  na  estabilidade  da  camada  de  mistura,  possivelmente  em

função da menor incidência de ventos de sudoeste e da diminuição da frequência da passagem de

frentes  frias  no  Atlântico  Sul  Ocidental  durante  esse  intervalo.  A  queda  na  abundância  G.

truncatulinoides é um indicativo de uma camada de mistura mais homogênea e estável (Hemleben

et  al.,  1985;  Hilbretch,  1996),  enquanto  que  a  diminuição  considerável  na  abundância  de  N.
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dutertrei é  um  indício  da  baixa  disponibilidade  dos  nutrientes  acumulados  na  Profundidade

Máxima de Clorofila para a zona fótica   (Fairbanks et al.,  1980). Além desses fatos, o intervalo

compreendido  entre  subestágios  7c  –  7a  é  marcado  pelo  aumento  considerável  da

paleotemperatura tanto em superfície, observado neste estudo, quanto em subsuperfície (100 m)

(Lessa et al., 2019). 

O  aumento  da  paleotemperatura  na  região  de  estudo  é  acompanhado  pelo  aumento

significativo na abundância da espécie G. ruber (branca) nos subestágios 7c – 7a. Valores reduzidos

da abundância da razão Gb/Gr, relacionado ao aumento considerável da abundância de G. ruber

(branca), é  um  indicativo  da  predominância  da  quente,  salina  e  oligotrófica  Água  Tropical  no

intervalo entre os subestágios 7c – 7a (figura 58). Durante este intervalo, a termoclina encontrava-

se mais profunda e as características da Corrente do Brasil eram parecidas com as encontradas

atualmente,  i.e.,  com uma espessa e  quente camada de mistura  cobrindo toda a  zona fótica,

favorecendo a proliferação de espécies que mais se relacionam com estas condições, como  G.

ruber (branca). 

De acordo com Sousa et al.  (2014),  a distribuição vertical atual  de  G. ruber (branca) na

margem continental sudeste do Brasil exibe picos de abundância entre 40 – 60 m e entre 80 – 100

m na Bacia de Santos. Ainda de acordo com esses autores, o aumento na abundância de G. ruber

(branca)  está relacionado ao aumento da Profundidade Máxima de Clorofila em condições de

máxima  salinidade  (>  36,5)  devido  à  presença  do  núcleo  da  Corrente  do  Brasil  e  da  baixa

disponibilidade de biomassa. Desta forma a porção Ocidental do Atlântico Sul é caracterizado pela

predominância da Água Tropical em um ambiente bem estratificado, quente, salino e oligotrófico,

indicado,  principalmente,  pelo  aumento  significativo  da  paleo-TSM  e  da  abundância  do

foraminífero planctônico  G. ruber (branca) no intervalo compreendido entre os subestágios 7c –

7a.

O EIM 6

A passagem do EIM7 para o EIM 6 é marcada pelo abrupto aumento nos valores isotópicos

de δ18Obent e pela queda considerável nos valores de δ13Cbent (figura 56). Além disso, os valores de

paleotemperatura superficial, observada neste estudo, e subsuperficial (100 m) (Lessa et al., 2019),

apresentaram uma redução significativa, sugerindo condições climáticas distintas do EIM anterior,
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acompanhada  pela  queda  na  abundância  de  G.  ruber (branca),  observado  principalmente  no

subestágio 6e. Outra característica importante do EIM 6 é o súbito aumento na abundância das

espécies G. inflata e N. incompta, especialmente durante os subestágios 6e e 6d (figura 63). 

O aumento significativo da abundância dessas espécies, de caráter transicional a subpolar

(Bé & Tolderlund, 1971; Boltovskoy et al., 1996; Hilbrecht, 1996; Niebler et al., 1999; Darling et al.,

2006) parece ser um indicativo do deslocamento, para norte, da Frente Subtropical (FST) e da zona

subantártica provocado pelo aumento da intensidade dos ventos de Oeste durante os estágios

glaciais (Caley et al., 2012; Caley et al., 2014). Além disso, intrusões mais frequentes da Pluma do

Rio da  Prata,  incrementada pelo aumento da  intensidade  dos  ventos  de sudoeste,  podem ter

impulsionado a produtividade de inverno austral na margem continental sudeste brasileira durante

os  subestágios  6e  e  6d,  refletido  no  aumento  considerável  da  abundância  dos  foraminíferos

bentônicos a partir do aumento significativo da razão PB (figura 62). Segundo Almeida et al. (2015)

e Rodrigues et al. (2018) o aumento na abundância dos foraminíferos bentônicos é um forte indício

do aumento da produtividade superficial em função do aumento da influência da pluma do Rio da

Prata,  a  partir  da  maior  expansão  para  norte  da  Corrente  das  Malvinas  durante  os  glaciais,

associada a um nível do mar mais baixo. 

Além das espécies citadas anteriormente, a presença abundante de G. truncatulinoides ao

longo de todo este estágio glacial é um indicativo do menor gradiente vertical de temperatura e de

estratificação (Hemleben et al., 1989; Hilbrecht, 1996), sugerindo um ambiente com uma camada

de mistura mais turbulenta durante todo o EIM 6. Este intervalo também é marcado pelo aumento

considerável da abundância de N. dutertrei, especialmente durante os subestágios 6e e 6d (figura

63). Esta espécie é conhecida por sua ocorrência próximo da Profundidade Máxima de Clorofila

(Fairbanks et al., 1980; Fairbanks & Wiebe, 1980) e pela sua ocorrência frequente em ambientes

produtivos  tropicais,  incluindo  as  margens  oceânicas  (Hilbretch,  1996).  Essas  características

sugerem  que  o  ambiente  no  Atlântico  Sul  Ocidental  era  mais  turbulento  devido  aumento  da

intensidade dos ventos de sudoeste incidindo sobre a região de estudo, mais comuns nos glaciais,

ampliando a turbulência da camada de mistura e disponibilizando, para a zona fótica, os nutrientes

acumulados na Profundidade de Máxima Clorofila. Desta forma, os aumentos na abundância dos

foraminíferos bentônicos e de N. dutertrei observados neste estudo sugerem que a produtividade

superficial marinha durante os subestágios 6e e 6d foi controlada, respectivamente, pelo aumento
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da  influência  da  pluma  do  Rio  da  Prata  e  pelo  aumento  da  disponibilidade  dos  nutrientes

acumulados na Profundidade de Máxima Clorofila para a zona fótica.

O  subestágio  6c,  por  outro  lado,  é  caracterizado  pelo  aumento  significativo  da

paleotemperatura tanto em superfície, quanto em subsuperfície (100 m) (Lessa et al.,  2019). O

aumento na paleotemperatura foi  acompanhado pelo aumento considerável  na abundância de

espécies de águas mais quentes, tais como  G. ruber (branca e rosa),  T. sacculifer e  O. universa

(figura 57) ao mesmo tempo que G. bulloides exibia valores bem abaixo do percentual indicativo

dos eventos de ressurgência atualmente (figura 58). Como a presença abundante (>15%) de  G.

bulloides está relacionada à ressurgência da SACW na zona fótica, valores elevados da razão Gb/Gr

sugere  a  intrusão  de  águas  frias  na  camada  superficial  (SACW)  enquanto  valores  reduzidos

sugerem a predominância de águas superficiais quentes (TW) (Conan et al., 2002; Toledo et al.,

2008; Lessa et al., 2014; Portilho-Ramos et al., 2015; Lessa et al., 2016; Lessa et al., 2017; Lessa et

al., 2019). 

Desta forma o aumento na paleotemperatura, o aumento na abundância das espécies de

águas mais quentes e a queda considerável na razão Gb/Gr simultaneamente à queda significativa

nos valores de δ13Cbent sugerem o aumento da efetividade da  TW junto ao enfraquecimento da

AMOC, durante o subestágio 6c (figura 66). Sob estas condições a Corrente do Brasil atuaria como

um importante condutor e armazenador de parte do calor que não é transportado para o Atlântico

Norte  durante  o  enfraquecimento  da  AMOC aumentando  a  temperatura  superficial  e

subsuperficial e a efetividade da TW no Atlântico Sul Ocidental (Chiessi et al., 2015). 

O aquecimento do Atlântico Sul Ocidental também foi observado por Santos et al. (2017)

durante o EIM 6. De acordo com esses autores, este aquecimento foi uma característica dominante

durante o último estágio glacial, sugerindo que isto é um comportamento dominante do Atlântico

Sul  Ocidental  subtropical  durante  os  intervalos  glaciais.  Ainda  segundo  esses  autores,  o

aquecimento  foi  simultâneo  à  queda  no  δ13Cbent,  indicando  que  ambos  estão  relacionados  a

convecção de profundidade média quando a AMOC iniciou o seu “modo frio” no glacial. 
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Figura 66. O aumento da paleo-tsm anual (acima) simultaneamente à queda da razão G. bulloides/G. ruber ‘branca’

(centro)  e  dos  valores  isotópicos  do  δ13Cbent (abaixo)  sugerem  o  aumento  da  efetividade  da  Água  Tropical,  o

estabelecimento de condições oligotróficas e o enfraquecimento da AMOC. Por outro lado, valores reduzidos de paleo-

TSM anual junto com valores elevados da razão  Gb/Gr e dos valores isotópicos do  δ13Cbent sugerem o aumento da

produtividade superficial em razão da penetração da SACW na zona fótica (ressurgência) em períodos de AMOC mais

intensa  (KF-18, vermelho KF-16, azul).

De acordo com Böhm et al. (2015), o “modo quente” da AMOC se refere à atividade plena

da convecção de águas profundas em altas latitudes do Atlântico Norte, quando a  NADW ocupa

grandes profundidades do Atlântico Norte e recircula em profundidades próximas a 3 km em torno
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da Antártica. O “modo desligado” é atribuído ao encerramento completo da convecção da NADW,

restrito a alguns fortes e abruptos eventos stadials (Böhm et al., 2015). Finalmente, o “modo frio”

da  AMOC é um modo intermediário entre os modos “quente” e “desligado” e define o estado

quando o gelo marinho é suficientemente extenso para afetar a convecção de águas profundas,

porém a NADW continua recirculando nos 2 km superiores (Böhm et al., 2015), neste caso a Água

Intermediária Glacial do Atlântico Norte (Curry & Oppo, 2005; Howe et al., 2016). O período de

enfraquecimento da AMOC foi acompanhado pelo deslocamento para sul da Zona de Convergência

Intertropical (ZCIT) (Crivellari et al., 2019) e pelo fortalecimento da Corrente do Brasil que, devido

ao enfraquecimento da Corrente Norte do Brasil, teria redirecionado o excesso de calor para o

Atlântico Sul durante esse período (Chiessi et al., 2015).

Além do aquecimento das águas superficiais e subsuperficiais e do aumento da abundância

das espécies de águas mais quentes, as espécies de águas mais frias exibiram nítida tendência de

queda durante o subestágio 6c, principalmente  N. incompta e, em menor amplitude,  G. inflata

(figura 63). Como o aumento da abundância destas espécies é um indicativo do deslocamento,

para norte, da Frente Subtropical e da zona subantártica provocado pelo aumento da intensidade

dos ventos de Oeste durante os estágios glaciais (Caley et al., 2012; Caley et al., 2014), a queda na

abundância destas espécies é atribuída a retração, para sul, da FST provocado pela diminuição da

intensidade dos Ventos de Oeste durante o subestágio 6c. Além disso, intrusões menos frequentes

da Pluma do Rio da Prata, em consequência da diminuição da expansão da Corrente das Malvinas,

podem  ter  diminuído  a  produtividade  na  margem  continental  sudeste  brasileira  durante  o

subestágio 6c. 

A queda da efetividade da Pluma do Rio da Prata pode ser inferida a partir da queda da

abundância dos foraminíferos bentônicos (Almeida et al., 2015; Rodrigues et al., 2018) no Atlântico

Sul Ocidental durante o subestágio 6c (figura 62). O aumento da razão PB ocorrido somente no

testemunho KF-16 é um indicativo da limitação da efetividade da Pluma do Rio da Prata sobre a

produtividade superficial marinha, restringindo a distribuição de matéria orgânica para o fundo

oceânico ao registro mais próximo da costa.

As espécies  G. truncatulinoides e  N. dutertrei também apresentaram tendência de queda

ao  longo  do  subestágio  6c  (figura  63).  Como  a  presença  abundante  de  G.  truncatulinoides é

atribuída ao menor gradiente vertical de temperatura e de estratificação (Hemleben et al., 1989;
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Hilbrecht, 1996), a tendência de queda na abundância desta espécie pode ser um indicativo do

aumento do gradiente vertical de temperatura estratificação durante o subestágio 6c. O aumento

no gradiente vertical  de estratificação e uma camada de mistura mais homogênea e profunda

dificultam a intrusão de nutrientes acumulados na Profundidade Máxima de Clorofila para a zona

fótica, impactando negativamente a produtividade superficial e, consequentemente, reduzindo a

abundância de N. dutertrei. Apesar disso, em meio essa tendência de queda,  G. truncatulinoides

exibiu um pico de abundância por volta de 160 mil anos, a mesma idade (aproximada) do aumento

considerável da abundância das espécies G. calida e G. siphonifera (figura 67). Ambas as espécies

são associadas aos ambientes subtropicais e uma de suas características mais distintas a relação de

ambas por águas com altas temperaturas a 200 m, com tendência de aumento em temperaturas

mais elevadas (Hilbrecht, 1996). 

Atualmente,  o  aumento  da  abundância  de  G.  calida e  G.  siphonifera é  associado  ao

aumento da produtividade relacionado a eventos de ressurgência (Lessa et al., 2014) e por isso

podem ser utilizados como indicadores de condições eutróficas (Sousa et al., 2014) no Atlântico Sul

Ocidental.  De acordo com Lessa et  al.  (2014),  a  ocorrência  destes  bioindicadores  na Bacia  de

Santos atualmente caracteriza esta bacia, que abriga tanto águas quentes e oligotróficas quanto

águas mais frias e mais produtivas. Apesar do caráter produtivo associado a distribuição dessas

espécies  atualmente  na  coluna d’água (Sousa  et  al.,  2014;  Lessa  et  al.,  2014),  o  aumento na

abundância de  G. calida e  G. siphonifera observado neste estudo parece refletir a  preferência

destas  espécies  por  ambientes  que  exibem  temperaturas  subsuperficiais  elevadas  (Hilbrecht,

1996), conforme observado durante o subestágio 6c e também reportado em Lessa et al. (2019). 

O final do EIM 6 é marcado pela queda da paleotemperatura superficial (este estudo) e

subsuperficial (100 m) (Lessa et al., 2019), pela queda das espécies de águas mais quentes (figura

57)  e  pelo  aumento  nos  valores  isotópicos  de  δ13Cbent  (figura  56),  indicando  o  início  do

fortalecimento da AMOC e do aumento da distribuição de calor e sal armazenado o Hemisfério Sul

durante os subestágios anteriores, para o Hemisfério Norte. De acordo com Santos et al. (2017), o

aquecimento do Atlântico Sul Ocidental é mais influenciado pelo estado da AMOC do que qualquer

outra forçante climática. Esta diminuição da paleotemperatura foi acompanhada pelo aumento da

abundância de G. bulloides e, consequentemente, da razão Gb/Gr (figura 58). Em meio a tendência

de aumento na abundância de G. bulloides, esta espécie exibiu um pico (> 25%) no subestágio 6b
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que representa o seu maior valor pontual em todo o período de estudo (KF-16), simultaneamente

a uma abrupta queda na abundância de  G. ruber (branca). Como a presença abundante de  G.

bulloides está associada à ressurgência da SACW na zona fótica (Lessa et al., 2014; Portilho-Ramos

et al.,  2015; Lessa et al.,2016; Lessa et al.,2017; Lessa et al.,  2019),  valores elevados da razão

sugere  a  intrusão  de  águas  frias  na  camada  superficial  (SACW)  incrementando  a

paleoprodutividade superficial  durante este intervalo glacial.  Como aumento da intensidade da

ressurgência  está  relacionado  aos  verões  intensos  interglaciais  (Lessa  et  al.,  2017,  2019),  o

aumento da produtividade glacial  indicado pelo aumento de  G. bulloides pode ser o efeito de

intensos de eventos de ressurgência durante os breves verões austrais, ao longo do subestágio 6b.

A tendência de aumento na abundância de  G. bulloides persistiu através do subestágio 6a, que

exibiu valores elevados (~ 15%), similares àqueles que caracterizam o sistema de ressurgência de

Cabo Frio atualmente  (Lessa et al.,  2014; Lessa et al.,  2017).  No entanto,  estes aumentos na

abundância de  G. bulloides e  da  razão  Gb/Gr foram evidentes  somente no testemunho KF-16

(figura  58),  similar  ao  registrado  no  EIM 7  (7e).  Isto  sugere  que  a  efetividade  do  sistema de

ressurgência costeira tenha sido restrita ao registro mais próximo da costa durante o intervalo

compreendido pelos subestágios 6b – 6a no Atlântico Sul Ocidental. 

O EIM 5

O  EIM  5  é  caracterizado  pela  queda  abrupta  nos  valores  isotópicos  de  δ18Obent,  pelo

aumento considerável do δ13Cbent e por exibir paleo-TSM elevadas, em uma tendência de aumento

que teve início no subestágio 6a (figura 56). Esta tendência de aumento da paleotemperatura no

subestágio 6a é uma característica consistente das regiões de baixas e médias latitudes em ambos

hemisférios (Pahnke & Sachs, 2006) e também foi observada por Santos et al. (2017) no Atlântico

Sul Ocidental. Estes autores confirmaram que a tendência de aquecimento observada no final do

penúltimo estágio glacial foi uma característica predominante no Atlântico Sul Ocidental durante

os glaciais. Esta tendência de aumento na paleo-TSM parece acompanhar a tendência de aumento

na temperatura global durante o Eemiano. 

O início do Eemiano é identificado, basicamente, pelo aumento da cobertura de árvores no

Mediterrâneo  e  na  região  Eurosiberiana  e  a  associação  do  Interglacial  Eemiano  com  o  5e  é
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amplamente aceita com base em uma diversidade de evidências (Shackleton et al.,  2003).  No

entanto, estes autores reportaram que a base do Eemiano parece estar, aproximadamente, 6.000

anos antes da base do EIM 5, definido entre o ponto médio da transição entre os EIM 6 – 5 medido

pelo δ18Obent. O fim do Eemiano foi determinado dentro do subestágio 5d, ao mesmo tempo em

que o gelo continental se acumulava na América do Norte (Shackleton et al., 2003). 

Figura 67.  Abundâncias relativas das espécies  G. calida (centro) e G. siphonifera  (abaixo), conhecidas por exibirem

forte relação com temperaturas subsuperficiais elevadas (KF-18, vermelho KF-16, azul).
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A tendência de aumento da paleotemperatura iniciada no subestágio 6a culminou com

paleo-TSM muito  elevadas  durante  o  subestágio  5e  no Atlântico Sul,  conforme reportado por

Pahnke & Sachs (2006) e Santos et al. (2017). Por outro lado, este estudo, assim como Lessa et al.

(2017, 2019), observaram uma diminuição na tendência de aumento neste subestágio, culminando

com temperaturas mais elevadas no subestágio 5c. 

A diferença entre  o comportamento das  curvas  de paleo-TSM reportado por Pahnke &

Sachs (2006) e Santos et al. (2017) com as observadas neste estudo e por Lessa et al. (2017, 2019)

durante o 5e, pode ser explicada pela diferença do método de paleotermometria adotados pelos

autores.  Pahnke  &  Sachs  (2006)  e  Santos  et  al.  (2017)  adotaram  métodos  geoquímicos  de

estimativas de paleotemperatura (e.g. alquenonas e razão Mg/Ca,  respectivamente),  enquanto

este estudo e Lessa et al. (2017, 2019) adotaram métodos de estimativas baseada na composição

das associações dos foraminíferos planctônicos (e.g. Redes Neurais Artificiais e Método do Análogo

Moderno  –  MAT,  respectivamente).  Todos  estes  métodos  são  válidos  e  difundidos,  porém  as

estruturas das associações faunais são mais propensas a variações na profundidade da termoclina

e  da  concentração  de  nutrientes,  que  podem  dissimular  as  reais  variações  de  temperatura

(Watkins & Mix, 1998). Desta forma, a diminuição da tendência de aumento na paleotemperatura

observado  neste  estudo,  assim  como  por  Lessa  et  al.  (2017,  2019),  parece  mais  refletir  uma

mudança no padrão estrutural da coluna d’água do que uma efetiva diminuição na tendência de

aumento na paleo-TSM durante o subestágio 5e.

O início do EIM 5 (5e)  também é caracterizado pela queda na abundância de  G. ruber

(branca), por valores elevados da abundância de G. bulloides (> 15%) e aumento da razão Gb/Gr

(figura  58),  sugerindo  uma  intensificação  da  ressurgência  em  função  da  diminuição  da

profundidade da isoterma de 18°C (que atualmente representa o limite entre a  TW e a  SACW,

Belem et al., 2013), permitindo que águas subsuperficiais (SACW), mais frias e ricas em nutrientes,

penetrem  na  zona  fótica  impulsionando  a  produtividade  superficial  marinha  no  Atlântico  Sul

Ocidental (Lessa et al., 2017). Segundo esses autores, valores elevados de excentricidade (> 0,033)

durante  o  EIM  5  elevaram  a  amplitude  precessional,  levando  a  uma  modulação  sazonal  de

insolação mais forte. Ainda, verões mais quentes durante o EIM 5 teriam induzido ventos de NE

mais fortes, que são condições fundamentais para o desenvolvimento da ressurgência atualmente.

O aumento da razão Gb/Gr associado aos valores elevados da abundância de G. bulloides sugerem
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intensos eventos de ressurgência na Bacia de Santos durante os subestágios 5e e 5c e, de acordo

com Lessa et al. (2017), as atuais zonas de ressurgências costeiras são remanescentes de um maior

sistema de expansão e recuo da ressurgência que se estendeu de 20 a 28°S da margem continental

brasileira. 

Estes  fatos  reforçam  o  que  fora  afirmado  por  Lang  &  Wolff  (2011),  que  o intervalo

interglacial mais forte nos registros marinhos é o EIM 5. Este estágio isotópico exibiu o sinal mais

forte de paleo-TSM nos registros do Atlântico Norte, Pacífico Norte, região equatorial, do Atlântico

Sul e da Antártica, confirmando que alguns interglaciais podem ser mais fortes que outros (Lang &

Wolff,  2011).  Entretanto  esses  autores  concluíram  que  não  existe  uma  relação  clara  entre

parâmetros astronômicos e a força relativa de cada interglacial. Eles notaram que a obliquidade é

mais forte na segunda metade dos últimos 800 mil anos, porém interglaciais fortes são associados

com, ambas, intensa forçante precessional (MIS 5) e fraca forçante precessional (MIS 11).

De  acordo  com  Lessa  et  al.  (2017)  o  Atlântico  Sul  Ocidental  apresentou  condições  de

ressurgência,  similares  ou  mais  fortes  que  o  sistema de  ressurgência  de  Cabo  Frio  durante  o

Holoceno, entre 130 e 98 mil anos, compreendendo, desta forma os subestágios 5e, 5d e 5c. No

entanto, este estudo observou que o subestágio 5d é caracterizado pelo aumento da abundância

de G. ruber (branca) simultaneamente à queda da abundância de G. bulloides e baixos valores da

razão  Gb/Gr  (figura  58),  caracterizando,  desta  maneira,  uma  interrupção  na  expansão  da

ressurgência no Atlântico Sul Ocidental entre 115 e 100 mil anos, aproximadamente. Durante este

intervalo, a abundância relativa de  G. bulloides variou, basicamente, entre 5 – 10%, que é bem

abaixo do valor indicativo da ressurgência de Cabo Frio atualmente (15%) (Lessa et al., 2014). 

Estas características sugerem a presença mais efetiva da  TW, o aumento considerável da

paleotemperatura subsuperficial (100 m) (Lessa et al., 2017), uma camada de mistura mais espessa

e homogênea e uma termoclina mais profunda inibindo a penetração da  SACW na zona fótica e

diminuindo a produtividade superficial  marinha durante o subestágio 5d.  Por  outro lado,  este

estudo e Lessa et al. (2017) concordam que a presença da SACW na camada superficial foi máxima

entre 120 e 115 mil anos, migrando para camadas mais profundas em direção ao EIM 4. Além

disso, o aumento da abundância dos foraminíferos bentônicos durante os subestágios 5d e 5b

(figura 62) é um indicativo da presença mais efetiva da Pluma do Rio da Prata, sendo  um dos

principais fatores que contribuiu para o aumento da disponibilidade de matéria orgânica para o
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fundo oceânico (Almeida et al., 2015; Rodrigues et al., 2018). Por outro lado, o aumento da razão

PB durante o subestágio 5d registrado somente no testemunho KF-16 indicou que a influência da

Pluma do Rio da Prata foi menor do que no subestágio 5b, restringindo a sua influência ao registro

mais próximo da costa. Isto sugere que, a redução de ambas, a intensidade e o alcance offshore da

pluma do Rio da Prata durante os interglaciais, podem ter sido o resultado menor expansão da

Corrente das Malvinas, em direção ao equador, em função de um nível do mar relativamente mais

alto do que nos glaciais.

O EIM 5  também é caracterizado pelo  estabelecimento da  subespécie  G.  crassaformis

imbricata no  Atlântico  Sul  Ocidental (figura  68).  Neste  estudo,  a  abundância  relativa  desta

subespécie exibiu  valores  muito  reduzidos,  sempre  abaixo  de  0,5%.  A  distribuição  de  G.

crassaformis imbricata é esporádica desde seu aparecimento, ainda no subestágio 6a, próximo a

Terminação II, quando foi mais abundante, e gradualmente reduzindo seu percentual até o EIM 2.

A  presença desta  subespécie,  ainda que pouco abundante,  é  de  importância  bioestratigráfica,

sendo um ótimo marcador do limite 6a –  5e. No Atlântico Norte, Bylinskaya (2005) observou a

primeira ocorrência desta subespécie na subzona G. calida calida que, para efeito de comparação,

equivale a mesma subzona observada neste estudo. No entanto, esta autora datou este evento em

580.000 anos, bem anterior ao observado neste estudo.

O final do EIM 5 é caracterizado pela queda significativa da paleo-TSM; o subestágio 5b e o

limite  entre  5a –  EIM  4,  além  disso,  são  marcados  pelo  aumento  considerável  nos  valores

isotópicos de δ18Obent, pela queda significativa nos valores isotópicos de δ13Cbent (figura 56) e pelo

aumento importante  na  abundância de  G. inflata  (figura  63).  Por  outro  lado,  o  subestágio 5a

caracteriza-se pelo súbito aumento nos valores isotópicos de δ13Cbent e pela queda significativa nos

valores isotópicos de δ18Obent. Além disso, este subestágio é caracterizado pelo aumento abrupto da

abundância de G. crassaformis, ou Ocorrência Comum de G. crassaformis (figura 68). A Ocorrência

Comum de G. crassaformis  é caracterizada pelo registro contínuo após um significante aumento

em abundância  desta  espécie,  o  que  fica  evidente  no fim do EIM 5,  seguido de sua drástica

redução percentual na base do EIM 4. Este súbito aumento é observado durante a passagem do

EIM  5b  para  o  EIM  5a  e  é,  sem  dúvida,  o  aspecto  que  mais  chama a  atenção  na  curva  de

abundância relativa desta espécie (e de G. hessi) ao longo de todo o período de estudo.

142



Figura 68. Acima, abundância relativa da espécie  G. crassaformis,  com destaque para a Ocorrência Comum de  G.

crassaformis durante o subestágio 5a. Abaixo: abundância relativa da subespécie G. crassaformis imbricata, que teve

sua base registrada no subestágio 6a, no Atlântico Sul Ocidental.

O início deste abrupto aumento, ou a Primeira Ocorrência Comum de G. crassaformis, foi

registrado na porção superior do EIM 5, em torno de 82,3 mil anos (Toledo et al., 2016); o valor

mais elevado da abundância relativa de G. crassaformis foi estimado em 10,71%, no EIM 5a, em

aproximadamente  75,7  mil  anos.  A  Última  Ocorrência  Comum do  plexo  G.  crassaformis foi

observado na porção inferior do EIM 4, datado em 68,5 mil anos (Toledo et al., 2016). Desta forma,

a Ocorrência Comum de  G. crassaformis ocorreu em um intervalo de 13,8 mil anos, da porção

superior do EIM 5 à base do EIM 4. Este súbito aumento na abundância relativa de G. crassaformis

foi denominado G. crassaformis Optimum Event por Portilho-Ramos et al. (2014). Nesse estudo, a

base desse evento (Primeira Ocorrência Comum) foi datada em 84.000 anos enquanto que o seu

limite  superior  (Última Ocorrência Comum) foi  datado em 71.000 anos,  com uma duração de

13.000 anos. 
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Apesar  de  Toledo  et  al.  (2016)  e  Portilho-Ramos  et  al. (2014)  concordarem  quanto  a

duração aproximada da Ocorrência Comum de G. crassaformis, o que reflete a consistência deste

bioevento, o mesmo não pode ser dito em relação as idades atribuídas à Primeira e à Última

Ocorrência Comum de G. crassaformis. O modelo de idade desenvolvido por Portilho-Ramos et al.

(2014) utilizou, como pontos de controle, idades pré-estabelecidas na literatura (Ericson & Wollin,

1968, Damuth, 1975; Prell & Damuth, 1978; Vicalvi, 1997, 1999; Kohl et al., 2004) para os limites

das biozonas do plexo G. menardii. Diferentemente, o modelo de idade adotado por este estudo

(Toledo et al., 2016) foi desenvolvido independentemente para o Atlântico Sul Ocidental, uma vez

que ao adotar idades pré-estabelecidas na literatura para os limites de outras regiões geográficas

(e.g. Golfo  do  México),  assume-se  que  não  houve  diacronismo,  o  que  muitas  vezes  não  é

verdadeiro.

Uma súbita queda na abundância relativa de  G. crassaformis foi observada antes de sua

Última Ocorrência Comum, na transição do EIM 5 para o EIM 4. Esta queda também pode ser

observada nos estudos realizados da margem continental brasileira (Vicalvi, 1997; Toledo, 2000;

Sanjinés, 2006; Camillo, 2007; Ferreira et al., 2012; Portilho-Ramos et al.,2006; Portilho-Ramos et

al., 2014), porém não foi reportada por nenhum destes autores. Toledo et al. (2016) denominaram

este evento de Evento Transicional de G. crassaformis, e pode ser considerado outro importante

marcador bioestratigráfico para o limite entre estes estágios isotópicos. No estudo realizado por

Portilho-Ramos et al. (2014), este evento pode ser observado antes do limite entre os EIM 5 e 4,

no topo do EIM 5. Conforme dito anteriormente, esta incompatibilidade entre as idades se deve ao

fato  de  aqueles  autores  adotarem  idades  previamente  estabelecidas  na  literatura  (Ericson  &

Wollin,  1968,  Damuth,  1975;  Prell  & Damuth,  1978; Vicalvi,  1997,  1999; Kohl  et  al.,  2004)  na

elaboração  de  seu  modelo  de  idade,  diferentemente  deste  estudo  que  adotou  um  modelo

desenvolvido de caráter regional.

A queda da paleotemperatura observada no final do EIM 5, especialmente no subestágio

5b e na transição 5a – EIM 4 também já foi reportada na margem continental subtropical do Brasil

(Santos et al.,  2017). Govin et al. (2009) atribuiu a queda nos valores isotópicos de  δ13Cbent nos

subestágios 5d e da transição 5a – EIM 4 a uma redução na ventilação da AABW e uma expansão

para norte da Água de Fundo Antártica. Esses autores sugerem uma sucessão de  feedbacks em

resposta ao resfriamento inicial observado nas altas latitudes austrais. Ainda, o resfriamento no
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subestágio 5d estaria relacionado a mudança das frentes oceânicas em direção ao equador e a

intensificação dos Ventos de Oeste, para longe da divergência Antártica. A ressurgência das Águas

Profundas Circumpolares seria reduzida (Toggweiler et al.,  2006). A diminuição do calor trazido

para  as  águas  superficiais  circumpolares  e  o  resfriamento  nas  altas  latitudes  aumentaria  a

formação do gelo marinho (Hellmer, 2004). Isto aumentaria a liberação da salmoura relacionada e

aumentaria a convecção profunda da fria e mal ventilada AABW. 

A circulação do Oceano Austral  do subestágio 5d é primordialmente caracterizada pelo

aumento da formação de gelo e da pobremente ventilada  AABW,  que expandiu para  norte  e

atingiu  profundidades  mais  rasas  (Govin  et  al.,  2009).  Este  mecanismo  também  se  insere  na

explicação  para  o  subestágio  5b,  observado  neste  estudo,  evidenciado,  principalmente  pelas

espécies indicadoras do avanço das frentes oceânicas (e.g. G. inflata) e das espécies indicadoras de

turbulência na coluna d’água (e.g., G. truncatulinoides e N. dutertrei) (Figura 63). Outro fator que

chamou a atenção foi o súbito aumento de determinadas espécies raras,  e.g.  T. iota e T. humilis,

durante o mínimo de paleo-TSM do EIM 5, observado no limite 5a – EIM 4 (figura 69). Ambas

espécies  estiveram  virtualmente  ausentes  até  o  limite  5a –  EIM 4,  quando  suas  abundâncias

aumentaram  subitamente  para  4,07%  e  5,62%,  respectivamente.  O  aumento  abrupto  destas

espécies,  comuns  em  águas  mais  frias  (Hemleben  et  al.,  1989;  Hilbrecht,  1996),  sugere  uma

mudança das frentes oceânicas em direção ao equador e a intensificação dos Ventos de Oeste,

para longe da divergência Antártica.

O Último Estágio Glacial 

O EIM 4 caracteriza-se por exibir valores isotópicos de δ18Obent relativamente mais elevados

e valores de  δ13Cbent bem mais reduzidos que o EIM anterior, além de exibir aumento súbito na

paleo-TSM (figura 56),  com máximos comparáveis  aos  valores  do EIM 5,  que é considerado o

interglacial mais forte dos últimos 800 mil anos (Lang & Wolff, 2011). Este aumento na paleo-TSM

é acompanhado pelo aumento da abundância das espécies de águas mais quentes (e.g.,  G. ruber

(branca e rosa) e T. sacculifer) (figura 57), paralelamente à queda das espécies de águas mais frias

que exibiram aumento no limite 5a – EIM 4 (e.g., G. inflata) (figura 65) e mais produtivas (e.g. G.

bulloides)  (figura  66).  Esta  associação  faunística  relacionado  ao  proxy de  paleotemperatura  e

valores reduzidos da razão Gb/Gr sugerem que o Oceano Atlântico Ocidental manteve-se quente
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durante o EIM 4, com a presença da TW sobre a zona fótica da Corrente do Brasil, mantendo as

temperaturas elevadas e a termoclina profunda (> 200 m), dificultando a penetração de águas

mais  frias  e  produtivas  (SACW),  limitando,  assim  a  produtividade  superficial  estimulada  pela

ressurgência. Além do que, a queda considerável nos valores isotópicos de δ13Cbent é um indicativo

do enfraquecimento da AMOC, sugerindo um enfraquecimento da Corrente Norte do Brasil e um

fortalecimento da Corrente do Brasil, redirecionando, desta maneira, o excesso de calor para o

Atlântico Sul e diminuindo a pirataria de calor para o Hemisfério Norte (Chiessi et al., 2015).

Figura 69. O aumento abrupto da abundância relativa das espécies de águas mais frias  T. iota (centro) e  T. humilis

(abaixo) simultânea à queda considerável na paleo-TSM (acima) sugerem condições climáticas e oceanográficas mais

rigorosas na passagem entre o subestágio 5a e o EIM 4, no Atlântico Sul Ocidental  (KF-18, vermelho KF-16, azul).

146



Os registros de paleo-TSM dos últimos 160 mil anos em latitudes médias no Hemisfério Sul

reportados  por  Pahnke  &   Sachs  (2006)  evidenciaram  temperaturas  mais  amenas  durante  o

penúltimo estágio glacial do que no último estágio glacial, com aumento progressivo da paleo-TSM

durante o EIM 4. Martinez-Mendez et al. (2010) reportaram que seus registros de Mg/Ca exibiram

um aumento progressivo em seus valores nos glaciais, indicando aumento da paleo-TSM durante

os estágios glaciais; além disso, sua estimativa de paleo-TSM a partir de alquenonas exibiram um

aumento significativo ao longo do EIM 4. Esses autores ainda reportaram o avanço significativo da

Frente  Subtropical  em  direção  ao  equador  durante  o  EIM  4.  O  aumento  considerável  na

abundância relativa de  G. inflata no Atlântico Sul  Ocidental  observado neste  estudo sugere o

avanço da Frente Subtropical em direção ao equador, provocado pelo aumento da intensidade dos

Ventos de Oeste, principalmente,  durante a primeira metade do EIM 4. Além disso,  o aumento

considerável na abundância dos foraminíferos bentônicos, apontado pelo aumento significativo da

razão PB (figura 65),  sugere o avanço da Pluma do Rio da Prata durante o este EIM, já que  o

aumento  da  abundância  dos  foraminíferos  bentônicos  é  um  indicativo  do  aumento  da

produtividade superficial influenciada pluma do Rio da Prata a partir da maior expansão para norte

da Corrente das Malvinas durante os glaciais (Almeida et al., 2015; Rodrigues et al., 2018).

Na  margem  continental  brasileira,  as  estimativas  de  paleotemperatura,  superficiais  e

subsuperficiais, reportadas por Portilho-Ramos et al. (2015) e, mais recentemente, por Lessa et al.

(2019)  (MAT,  em  ambos)  durante  o  último  estágio  glacial  também  evidenciam  valores

relativamente  elevados  durante  o  EIM  4.  As  estimativas  de  paleotemperatura  reportadas  por

Dauner  et  al.  (2019),  utilizando  abordagem  geoquímica,  registraram,  da  mesma  forma,

temperaturas mais elevadas durante o EIM 4 do que o EIM 3. De acordo com Santos et al. (2017), o

súbito aumento da paleotemperatura observado durante o EIM 4, associado à queda dos valores

isotópicos de  δ13Cbent corroboram que uma mudança fundamental no modo da  AMOC pode ter

provocado o acúmulo de calor no Atlântico Sul Ocidental. Ainda de acordo com esses autores, a

porção  ocidental  dos  giros  subtropicais  podem  ter  atuado  como  uma reserva  de  calor  e  sal,

enquanto o clima em altas latitudes passavam por condições tipicamente glaciais. 

A passagem EIM 4 – EIM 3 é marcada pela queda nos  valores isotópicos de  δ18Obent e,

principalmente pelo aumento considerável nos valores isotópicos de δ13Cbent (figura 56). O EIM 3 é

caracterizado por exibir valores consideravelmente reduzidos de paleo-TSM simultaneamente à
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queda das espécies de águas mais quentes e oligotróficas (e.g. G. ruber e T. sacculifer) (figura 57).

A  paleotemperatura  subsuperficial  (100  m)  também  exibiu  uma  clara  tendência  de  queda,

registrando valor abaixo de 18°C (Lessa et al., 2019), que é a temperatura referente ao limite atual

entre a  TW e a  SACW (Belem et al., 2013). A queda da abundância de G. ruber (branca) ocorreu

simultaneamente ao aumento considerável da abundância da espécie G. bulloides (figura 58), que

exibiu valores elevados  durante os subestágios 3c e,  principalmente,  3a (> 15%),  similares aos

observados nos sistemas de ressurgência de Cabo Frio atualmente (Lessa et al., 2014), sugerindo a

ocorrência marcante deste fenômeno durante o EIM 3. 

O aumento na abundância de  G. bulloides no Atlântico Sul Ocidental também foi notado

por Lessa et al. (2019) e abordado por Portilho-Ramos et al. (2019). Conforme já reportado por

esses autores, o aumento da abundância de G. bulloides em paralelo a queda da abundância de

espécies  de  águas  mais  quentes  e  oligotróficas  (e.g.  G.  ruber),  quando  a  paleotemperatura

subsuperficial (100 m) encontra-se abaixo de 18°C, é um indicativo da ocorrência da ressurgência

durante o último estágio glacial. No entanto, em vez de governado por mudanças na intensidade

da ressurgência, Portilho-Ramos et al. (2019) reportaram que o aumento da produtividade poderia

estar relacionado ao aumento da exportação de ácido sicílico do Oceano Austral  via  SACW,  de

acordo com a  Silicic Acid Leakage Hypothesis (SALH), ou seja, que o aumento da exportação de

Si(OH)4 dissolvido pré-formado no Oceano Austral abasteceu a produtividade primária nas zonas

de ressurgências e margens continentais das baixas latitudes durante os glaciais (DeMaster, 2002;

Sarmiento et al., 2004; Matsumoto et al., 2014). Esta hipótese presume que durante os estágios

glaciais o gelo marinho ao redor da Antártica deslocou a zona de alta produção de diatomáceas

para o norte da Frente Polar Antártica (FPA), onde as águas da termoclina (i.e.,  Água de Modo

Subantártica, um precursor da SACW e da AAIW) são formadas e, desta forma águas com alto Si

seriam exportadas do Oceano Austral para as baixas latitudes, onde a produção de diatomáceas

teria aumentado em função de outros tipos de fitoplanctôn (DeMaster, 2002; Sarmiento et al.,

2004; Matsumoto et al., 2014). 

Apesar de Lessa et al. (2017, 2019) terem reportado que a ocorrência da expansão offshore

dos eventos de ressurgência na margem continental sudeste brasileira são caracterizados por alta

excentricidade (>0,033), este mecanismo não explica a expansão da ressurgência durante o último

estágio glacial, onde a excentricidade foi ≤ 0,02 durante todo este intervalo (Portilho-Ramos et al.,
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2019). Estes autores sugerem, no entanto, que o aumento da produtividade no último estágio

glacial  é  o  resultado da influência de eventos  de ressurgência ocorrido durante breves  verões

austrais e sob a presença prolongada da Pluma do Rio da Prata durante os invernos austrais. Ainda,

que a penetração mais frequente da Pluma do Rio da Prata para norte explicaria o aumento da

abundância glacial de  G. bulloides (Portilho-Ramos et al., 2019). Entretanto, os valores reduzidos

da razão PB observados neste estudo sugerem que a Pluma do Rio da Prata não exerceu uma

influência marcante na produtividade superficial do Atlântico Sul Ocidental e, consequentemente,

na abundância dos foraminíferos bentônicos durante o EIM 3 (figura 62) e, por isso, não sustentam

esta hipótese. 

Além disso, também foi observado neste estudo que a abundância de G. bulloides e a razão

PB exibiram uma correlação negativa (-0,5), ou seja, a abundância relativa de G. bulloides é sempre

baixa onde os valores da razão PB são elevados (e vice-versa) (figura 70), corroborando que esta

espécie é virtualmente ausente dos sedimentos superficiais depositados sob influência da Pluma

do  Rio  da  Prata  (Chiessi  et  al.,  2007). Por  outro  lado,  o  aumento  na  abundância  de  G.

truncatulinoides,  sugere  uma  camada  de  mistura  mais  turbulenta  e  menos  estratificada,

possivelmente  devido  ao  aumento  das  passagens  de  frentes  frias,  mais  comuns  durante  os

invernos.  Isto  poderia  ter  disponibilizado,  mais  facilmente,  os  nutrientes  acumulados  na

Profundidade Máxima de Clorofila para a zona fótica, refletido no aumento da abundância de N.

dutertrei, impulsionando a produtividade superficial durante os invernos austrais, especialmente

durante os subestágios 3c e 3a (figura 71).

 O EIM 3 é caracterizado por exibir paleo-TSM muito reduzidos e também por registrar a

menor paleotemperatura superficial marinha do último estágio glacial, ou seja, o Último Máximo

Glacial do Oceano Atlântico Sul Ocidental foi registrado em 43,6 mil anos, estimado em 21,4°C.

Este valor mínimo é seguido por um aumento progressivo na paleo-TSM até, aproximadamente 25

mil  anos.  De  acordo  com  Pahnke  &  Sachs  (2006),  as  paleotemperaturas  subtropicais  foram

distintamente reduzidas em torno de 47 mil anos, seguido de um aquecimento no intervalo entre

47 – 23 mil anos, quando as altas latitudes esfriavam e o volume de gelo crescia. De acordo com

esses autores, essas características representam o padrão das latitudes baixas e médias em ambos

os hemisférios. 

149



Figura 70. Distribuição da abundância relativa de G. bulloides (acima), sempre elevada onde os valores da razão PB são

reduzidos (e vice-versa), resultando em uma correlação negativa entre elas (KF-18, vermelho KF-16, azul).

Este comportamento anômalo na evolução da temperatura é consistente com a resposta da

TSM à mudanças na insolação média anual que são exclusivamente governadas pela obliquidade e

tem o mesmo faseamento nesta faixa de latitude (<43°N/S) (Pahnke & Sachs, 2006).  Ainda de

acordo com estes autores, as mudanças de temperatura em altas latitudes, por outro lado, seguem

a  evolução  global  do  volume  de  gelo,  registrado  no  δ18Obent.  Essas  mudanças  diferenciais  da

temperatura  entre  latitudes  baixas/médias  e  altas  sugerem um  aumento  no  gradiente  termal

meridional  durante o último glacial  que pode ter resultado em um aumento no transporte de

umidade para as altas latitudes (Pahnke & Sachs, 2006). Ainda, o aumento do fornecimento de

umidade para os polos pode ter contribuído para manter e impulsionar o crescimento contínuo e

prolongado  das  camadas  de  gelo  durante  o  último  estágio  glacial  culminando  no  máximo  da
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cobertura de gelo e o resfriamento nas altas latitudes em torno de 20 mil anos (Pahnke & Sachs,

2006). 

Na margem continental brasileira,  este padrão também foi  reportado recentemente por

Dauner et al. (2019) e, anteriormente, por Santos et al. (2017). Segundo estes autores, o registro

da paleo-TSM no Atlântico Sul Ocidental durante o último estágio glacial é caracterizado por um

padrão típico das latitudes médias meridionais, com um resfriamento pronunciado entre 47 e 45

mil  anos.  De  acordo  com  Santos  et  al.  (2017),  este  resfriamento  representa  a  menor

paleotemperatura superficial para a Corrente do Brasil no último estágio glacial e que este período

é seguido por uma tendência de aumento através do EIM 3/EIM 2; assim como observado neste

estudo,  Santos et  al.  (2017) também não observaram uma paleo-TSM mínima em fase com o

Último Máximo Glacial do Hemisfério Norte no EIM 2. 

O  aquecimento  precoce  também  foi  uma  característica  preponderante  durante  o

subestágio 6a, sugerindo que este é um comportamento dominante do Atlântico Sul Ocidental

durante  os  estágios  glaciais  (Santos  et  al.,  2017).  Essas  tendências  de  aquecimento  foram

simultâneas às quedas nos valores isotópicos de δ13Cbent, sugerindo uma ligação com o modo “frio”

da AMOC (Böhm et al., 2015), resultando no aquecimento do Atlântico Sul Ocidental durante os

glaciais (Santos et al., 2017a; Chiessi et al., 2015). 

Quando  a  AMOC está  em  seu  modo  “frio”,  o  Atlântico  Sul  Ocidental  aquece

constantemente e,  por isso,  o  resfriamento registrado aqui  não é simultâneo ao convencional

“máximo glacial” das altas latitudes (Santos et al., 2017). Estes autores propuseram que valores

mínimos  de  paleo-TSM  durante  os  estágios  glaciais  no  Atlântico  Sul  Ocidental  ocorrem,

necessariamente, fora de fase com os máximos glaciais das altas latitudes dos hemisférios norte e

sul. Ainda, condições de paleo-TSM mais amenas estão relacionadas ao modo “quente” da AMOC,

quando o Atlântico Sul está liberando calor para o Hemisfério Norte a partir da redistribuição de

calor armazenado no Atlântico Sul durante os glaciais, pelo fortalecimento da Corrente Norte do

Brasil  e  consequente  enfraquecimento  da  Corrente  do  Brasil  (Chiessi  et  al.,  2015).  Estas

características  reforçam o papel  do  Atlântico Sul  como reservatório  de  calor  e  sal  durante  os

estágios glaciais, enquanto os climas das altas latitudes passavam por condições glaciais plenas

(Santos et al. 2017).
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O EIM 2 é caracterizado por paleotemperaturas superficiais e subsuperficiais (Lessa et al.,

2019) elevadas e pelo aumento da abundância das espécies de águas mais quentes e oligotróficas,

e.g.,  G. ruber (branca). De acordo com as quedas sucessivas nos valores de δ13Cbent registradas ao

longo do EIM 2, o aumento da paleo-TSM ocorrida no Atlântico Sul Ocidental é um indicativo do

enfraquecimento  da  AMOC.  Nesta  situação,  o  fluxo  (mais  intenso)  da  Corrente  do  Brasil

redirecionaria parte do calor não transportado para o Hemisfério Norte pela Corrente Norte do

Brasil (mais fraca) para o Hemisfério Sul, atuando como um reservatório de calor durante o EIM 2

(Chiessi et al., 2015). 

O aumento da  abundância  de  G.  ruber (branca)  ocorreu  simultaneamente  à  queda  da

espécie indicadora de águas mais frias e eutróficas,  G. bulloides (figura 66). Valores reduzidos da

razão  Gb/Gr são um indicativo do aumento da predominância de águas superficiais  quentes e

oligotróficas durante o EIM 2, sugerindo a predominância da TW após, aproximadamente, 20 mil

anos (Portilho-Ramos et al., 2015; Lessa et al., 2017). Após 20 mil anos, a termoclina parece estar

mais profunda e o estado da Corrente do Brasil era similar ao atual, com uma espessa camada de

mistura cobrindo toda a zona fótica, favorecendo as espécies tropicais/subtropicais oligotróficas,

como  G. ruber (Portilho-Ramos et al.,  2015; Lessa et al.,  2017). Valores reduzidos da razão PB

indicaram que a efetividade da Pluma do Rio da Prata foi muito baixa durante o EIM 2 na região de

estudo  (figura  62).  Além  disso,  a  queda  na  abundância  de  G.  truncatulinoides sugere  que  a

instabilidade da camada de mistura diminuiu, enquanto que a queda de N. dutertrei sugere que a

Profundidade Máxima Clorofila de aumentou, reduzindo a disponibilidade de nutrientes sob a zona

fótica no Atlântico Sul Ocidental durante o EIM 2 (figura 71).

O EIM 1

O EIM 1 é caracterizado por exibir paleotemperaturas superficiais e subsuperficiais (Lessa et

al., 2019) elevadas, pela queda dos valores isotópicos de δ18Obent e aumento do δ13Cbent (figura 56),

e, sobretudo, pela proliferação de espécies de águas mais quentes e oligotróficas,  e.g.,  G. ruber

(branca e rosa), T. sacculifer e O. universa (figura 57). Atualmente, a maior parte das espécies de

águas quentes não exibem uma componente sazonal e o seu fluxo para o fundo oceânico parece

refletir,  primordialmente,  condições  médias  anuais,  exceto  G.  ruber (branca)  e  N.  dutertrei
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(Venancio et al., 2017). De acordo com estes autores,  G. ruber (branca) exibe um único pico no

verão enquanto que N. dutertrei exibe dois picos, na primavera e no outono, com uma amplitude

menor, evidenciando suas preferências por esses ambientes. 

Figura 71. Abundâncias relativas das espécies indicadoras da turbulência da camada de mistura,  G. truncatulinoides

(acima) e N. dutertrei (abaixo) (KF-18, vermelho KF-16, azul).

A profundidade de habitat de N. dutertrei (60 – 70 m) e G. menardii (70 – 80 m) parecem

seguir a profundidade da termoclina no Atlântico Sul Ocidental, enquanto que a profundidade de

calcificação de  G. ruber (branca e rosa) (30 – 40 m), correspondem a condições da camada de

mistura, com G. ruber (rosa) ocupando as menores profundidades (Sousa et al., 2014; Venancio et

al., 2017). A profundidade de calcificação de T. sacculifer e O. universa, por outro lado, se estende

para além da camada de mistura e, segundo Venancio et al. (2017), estas espécies não exibem

variação sazonal sistemática em sua profundidade de calcificação. 
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Neste  interglacial,  o  aumento da  abundância  de  G.  ruber (branca  e  rosa)  parece  estar

relacionado  ao  aumento  da  profundidade  da  Camada  de  Máxima  Clorofila  em  condições  de

máxima salinidade (> 36,5) em função do núcleo da Corrente do Brasil e da baixa disponibilidade

de biomassa fitoplanctônica (Sousa et al., 2014). Além disso, o EIM 1 também é caracterizado por

exibir valores relativamente elevados das espécies  G. calida e  G. siphonifera, ambas as espécies

associadas aos ambientes subtropicais com distinta a preferência por temperaturas subsuperficiais

elevadas (Hilbrecht, 1996) (figura 67). 

Valores muito reduzidos da abundância das espécies de águas mais frias e produtivas (e.g.

G. bulloides) associado aos baixos valores da razão  Gb/Gr,  expressam o caráter oligotrófico do

Oceano Atlântico Ocidental durante o EIM 1 (figura 66). Todas essas características corroboram a

predominância da quente, salina e oligotrófica TW sobre a fria e produtiva SACW no Atlântico Sul

Ocidental,  promovendo  a  proliferação  de  espécies  oligotróficas  ao  mesmo  tempo  que  a

abundância de espécies de caráter mais frio e produtivo diminuem constantemente durante o

estágio interglacial  atual.  Valores elevados do  δ13Cbent  são um indicativo do estabelecimento da

AMOC forte ao longo do EIM 1; além disso, valores extremamente reduzidos da razão PB (figura

62) indicam que a efetividade da Pluma do Rio da Prata é praticamente nula durante o Interglacial

Atual no Atlântico Sul Ocidental.

Caracterização Profunda do Atlântico Sul Ocidental   desde o EIM 9 até o EIM 1  

Os Eventos de Dissolução do CaCO3 no Atlântico Sul Ocidental

A dissolução do CaCO3 no Atlântico Sul Ocidental é controlada pelo aporte de águas de

fundo subsaturadas que se intensifica durante os estágios glaciais, devido à maior influência da

Água de Componente Sul (Água de Fundo Antártica), de caráter corrosivo, a qual ganha força e

ocupa um maior volume e profundidades mais rasas que nos interglaciais (Curry & Oppo, 2005;

Frenz & Henrich, 2007; Petró et al., 2016; Gonzales et al., 2017; Petró & Burone, 2018; Petró et al.,

2018).  Por  outro  lado,  em  ambientes  onde  grandes  quantidades  de  matéria  orgânica  são

distribuídas no fundo oceânico,  a dissolução do carbonato pode ocorrer após o soterramento,
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como  consequência  da  oxidação  da  matéria  orgânica,  que  resulta  na  acidificação  das  águas

intersticiais (Dittert et al., 1999). 

Desta forma, regiões com alta produtividade superficial podem proporcionar a dissolução,

fornecendo grandes quantidades de matéria orgânica que alcançam o fundo oceânico. Entretanto,

a margem continental brasileira é uma área tipicamente oligotrófica (Gaeta & Brandini, 2006) e

tem sido assim desde o UMG, como observado neste estudo e por Toledo et al. (2007) e Pivel et al.

(2013), principalmente se compararmos com a porção leste do Atlântico Sul (Rühlemann et al.,

1999).  Além  disso,  este  estudo  demonstra  que  nos  intervalos  onde  ocorreram  as  maiores

produtividades superficiais associadas ao aumento da intensidade dos eventos de ressurgência nos

intervalos interglaciais (Lessa et al., 2017, 2019), ocorreram as maiores acumulações de CaCO3 e as

carapaças  dos  foraminíferos  planctônicos  encontravam-se  mais  bem  preservadas,  e.g.,  nos

subestágios 9e, 7e e 5e (figura 72). 

Almeida  et  al.  (2015)  também  reportaram  o  aumento  da  disponibilidade  de  matéria

orgânica para o talude da Bacia de Santos em função do avanço para norte da pluma do Rio da

Prata  ao  longo  dos  glaciais  durante  o  Pleistoceno,  indicado  por  mudanças  na  associação  dos

foraminíferos bentônicos. Entretanto, estes aumentos não são comparáveis com àquelas regiões

onde a produtividade é maior e a oxidação da matéria orgânica causa a dissolução, como na região

subjacente à ressurgência da Namíbia (Henrich et al., 2003). 

Portanto, a dissolução do CaCO3 na Bacia de Santos não é governada pela dissolução da

matéria orgânica, nem sobre o fundo oceânico, nem após o seu soterramento (Gonzales et al.,

2017), evidenciando que os ciclos de acumulação e dissolução do CaCO3 no Atlântico Sul Ocidental

exibem uma estreita relação com as mudanças globais na geometria das massas d’água profunda,

em vez de alterações em mecanismos regionais (Petró et al., 2016; Gonzales et al., 2017; Petró &

Burone, 2018; Petró et al., 2018). 
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Figura 72. Abundância relativa de G. bulloides (acima), teor de CaCO3 (centro) e índice de fragmentação (abaixo) ao

longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).

Deste  modo,  nos  intervalos  com  baixos  valores  do  teor  de  CaCO3 paralelamente  ao

aumento do IF, assumiu-se que as carapaças estavam sob influência da ACS (AABW), de caráter

mais corrosivo (Petró et al., 2016; Gonzales et al., 2017; Petró & Burone, 2018; Petró et al., 2018),

já que o aumento da dissolução (baixo teor de CaCO3) aumentaria a proporção das carapaças de

foraminíferos planctônicos fragmentadas (alto IF) (Berger, 1970; Le & Shackleton 1992; Kimoto et

al.,  2003;  Petró  et  al.,  2016).  Por  outro  lado,  nos  intervalos  onde  foram  observados  valores
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elevados  do teor  de  CaCO3 simultaneamente com valores  reduzidos  do IF,  assumiu-se  que as

carapaças  dos  foraminíferos  planctônicos  estavam  sob  influência  da  ACN  (NADW)  de  caráter

menos corrosivo (Curry & Oppo, 2005; Gonzalez et al., 2017; Petró & Burone, 2018). 

A diminuição na saturação do CaCO3 foi registrada durante o UMG, elevando o horizonte da

saturação da calcita em, aproximadamente, 1000 m mais rasa do que sua posição atual (Frenz &

Henrich, 2007). Além disso, as profundidades maiores que  ~ 2000 m no Atlântico Sul Ocidental

durante o último período glacial foram ocupadas com Águas de Componente Sul, caracterizadas

por um forte gradiente no sinal isotópico de δ13Cbent (Curry & Oppo, 2005; Jonkers et al., 2015; Wei

et al., 2016). Como os testemunhos estudados foram recuperados de profundidade superiores a

2000 m, as alterações no estado de preservação das  carapaças  dos foraminíferos planctônicos

expressariam as alterações na profundidade da lisoclina ao longo dos estágios glaciais/interglaciais

(Gonzalez et al., 2017; Petró & Burone, 2018) que, no Holoceno, é definida pela interface entre a

Água Profunda do Atlântico Norte (ACN) e a Água de Fundo Antártica (ACS) (Berger, 1968; Frenz &

Henrich, 2007).

Conforme esperado,  os maiores valores do teor de carbonato,  assim como os menores

valores do IF, ocorreram ao longo dos intervalos interglaciais, sugerindo a predominância da ACN,

garantindo,  desta  forma,  a  melhor  preservação  das  carapaças  dos  foraminíferos  planctônicos

durante esses estágios isotópicos (figura 73) (Curry & Oppo, 2005; Gonzalez et al., 2017; Petró &

Burone,  2018).  Entretanto,  os  estágios  interglaciais  também  exibiram  intervalos  de  baixa

preservação, com valores elevados do IF ocorrendo em paralelo a queda no teor de CaCO3. 

Durante o subestágio 9b, o maior valor pontual do IF em todo o período de estudo (52,5%)

ocorreu simultaneamente à queda abrupta do teor de CaCO3.  Um comportamento análogo foi

observado no interglacial  seguinte,  durante  o  subestágio 7d,  também caracterizado por  exibir

aumento significativo no IF paralelamente à queda súbita do teor de CaCO3. O EIM 5, apesar de

exibir os valores mais elevados do teor de CaCO3 em todo o período de estudo (e.g. 56,5% no 5e),

apresentou três quedas (no 5d, 5b e na transição 5a – EIM 4) acompanhadas de dois aumentos

significativos do IF. 

157



Figura 73. De cima para baixo: teor de CaCO3, índice de fragmentação, curva isotópica do carbono e curva isotópica do

oxigênio (foraminíferos bentônicos) ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).
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Os  estágios  glaciais  no  Atlântico  Sul  Ocidental,  por  outro  lado,  caracterizaram-se  por

apresentar baixo teor de CaCO3 e baixa preservação das carapaças dos foraminíferos planctônicos

(alto IF). Além do mais, foi possível identificar um padrão constante do comportamento do IF e do

teor de CaCO3 na região de estudo durante os glaciais EIM 8 e EIM 6. O IF exibiu os maiores valores

junto a passagem interglacial-glacial e durante primeira metade de cada estágio glacial, enquanto

no período deglacial e próximo das Terminações os valores foram bem menores, indicando uma

melhora no ambiente  de deposição das  carapaças  dos  foraminíferos  planctônicos.  De maneira

análoga, os menores valores percentuais do teor de CaCO3 também foram registrados na primeira

metade  destes  intervalos  glaciais,  enquanto  que  no  deglacial  e  junto  às  Terminações  foram

registrados  aumentos  significativos,  sugerindo  um  ambiente  mais  favorável  à  acumulação  do

CaCO3 no Atlântico Sul Ocidental. 

No EIM 8, os maiores valores do IF, concomitante com a queda considerável do teor de

CaCO3, ocorreram no intervalo entre os subestágios 8c – 8b. Este intervalo é caracterizado pela

queda constante do teor de CaCO3, exibindo valores quase sempre abaixo da média estimada para

todo o período de estudo, registrando valor mínimo para este EIM no final do subestágio 8b. No

subestágio 8a, por outro lado, os valores apresentaram-se sempre acima da média, além de um

súbito aumento registrado junto à Terminação III. 

No EIM 6, a maior queda no teor de CaCO3 foi observada no intervalo entre os subestágios

6e – 6d, simultaneamente aos maiores valores do IF. Os valores percentuais do teor de CaCO 3

mantiveram-se sempre abaixo da média ao longo de todo o EIM 6, exceto no subestágio 6a e junto

à Terminação II,  onde registraram um aumento considerável do teor de CaCO3 e valores muito

reduzidos  do  IF,  sugerindo  um  ambiente  mais  favorável  à  acumulação  do  CaCO3 e,

consequentemente, mais propício à preservação das carapaças dos foraminíferos planctônicos. No

último estágio glacial, o EIM 4 apresentou os mais baixos percentuais do teor de CaCO3 e um dos

mais elevados valores do IF em todo o período de estudo. 

O EIM 4 é caracterizado pelo decréscimo progressivo do teor de CaCO3, sempre abaixo da

média,  que termina exibindo o menor valor  pontual  observado em todo o período de estudo

(9,5%),  indicando que este estágio isotópico foi  o menos propício  à  acumulação do CaCO3 no

Atlântico Sul Ocidental. O IF exibiu valores muito elevados ao longo de todo este estágio isotópico,

representando o intervalo com a maior frequência de valores elevados (> 30%) ao longo de todo o
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período de estudo. O EIM 3 caracteriza-se pelo aumento significativo do teor de CaCO3, iniciado no

subestágio 3c que, apesar dos valores relativamente baixos, estes se mantiveram acima da média

estimada durante os subestágios 3b e 3a. Seguindo esta tendência, o IF é caracterizado pela queda

constante ao longo de todo o MIS 3. A inclinação em direção a um ambiente mais favorável à

acumulação  do  CaCO3 e,  consequentemente,  à  preservação  das  carapaças  dos  foraminíferos

planctônicos se acentuou no EIM 2, especialmente durante o deglacial. O final do EIM 2 é marcado

pelo  aumento  abrupto  do  teor  de  CaCO3,  que  exibiu  seu  maior  valor  junto  a  Terminação  I,

enquanto que o IF exibiu valores relativamente reduzidos ao longo de todo este estágio isotópico.

O padrão de dissolução do CaCO3 observado na região de estudo desde o EIM 9 até o EIM 1

se encaixa no modelo geral  do padrão de dissolução do CaCO3 do Oceano Atlântico,  onde os

períodos  de  maior  acumulação  foram  notados  durante  os  períodos  interglaciais,  junto  as

Terminações e durante os deglaciais, enquanto que as maiores dissoluções foram observadas nos

glaciais e nas transições interglacial-glacial (Hodell et al., 2001; Flores et al., 2003). Além disso, os

intervalos de queda no teor de CaCO3, junto com o aumento do IF, ocorreram simultaneamente à

queda significativa do δ13Cbent, sugerindo a diminuição da intensidade da  AMOC e a presença da

ACS, de caráter mais corrosivo, tanto nos intervalos glaciais (especialmente nos intervalos entre os

subestágios 8c – 8b e 6e – 6d e no EIM 4) quanto interglaciais (e.g., 9b, 7d, 5d e 5b), no Atlântico

Sul Ocidental. A redução da AMOC foi compensada pelo aumento da produção de águas profundas

do  Oceano  Austral,  caracterizado  pelo  δ13Cbent bem  reduzido,  ocupando  um  volume  maior  e

profundidades mais rasas no Atlântico Sul Ocidental (Curry & Oppo, 2005). 

As mudanças significativas no sinal isotópico do δ13Cbent, em conjunto com as alterações nos

proxies de dissolução do carbonato indicaram, consistentemente, mudanças na paleohidrografia

do Atlântico Sul  Ocidental,  caracterizado pela presença de ACS em períodos de diminuição da

intensidade da AMOC e assinalado pela queda do δ13Cbent, contrastando com período onde a AMOC

estava mais intensa, caracterizada pela presença da ACN, apontada pelo aumento considerável do

δ13Cbent.  Esta  alteração  na  preservação  do  CaCO3 ao  longo  do  período  de  estudo  expressou,

coerentemente, as alterações na profundidade da lisoclina, sugerindo que sua posição encontrava-

se inferior a 2000 m de profundidade nos intervalos glaciais, especialmente durante os intervalos

8c – 8b, 6e – 6d e no EIM 4, mas também durante os interglaciais, e.g, nos subestágios 9b, 7d, 5d e

5b, porém mais brevemente.  O aumento do IF simultaneamente à queda do teor de CaCO3 e do
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sinal isotópico de δ13Cbent sugerem, consistentemente, uma expansão para norte da Água de Fundo

Antártica,  atuando de  modo  mais  intenso durante  os  glaciais  sobre  o  talude  do Atlântico  Sul

Ocidental (Curry & Oppo, 2005; Gonzalez et al., 2017; Petró & Burone, 2018). 

Nos interglaciais, a expansão da ACS para norte e a sua influência no Atlântico Sul Ocidental

ocorreu com maior frequência no EIM 5,  (e.g., 5d, 5b e na passagem 5a – EIM 4). De acordo com

Govin et al. (2009), durante o subestágio 5d, a diminuição do calor transportado para as águas

superficiais  circumpolares  e  o  resfriamento  nas  altas  latitudes  austrais  teria  incrementado  a

formação do gelo marinho, o que teria aumentado a formação da Água de Fundo Antártica. A

circulação de fundo do Oceano Austral é caracterizada pelo aumento da formação da Água de

Fundo Antártica, que expandiu para norte e atingiu profundidades mais rasas durante o subestágio

5d, no limite 5a – EIM 4 (Govin et al., 2009) e, possivelmente, também durante o subestágio 5b,

conforme observado neste estudo, sugerindo que a circulação profunda do Atlântico Sul Ocidental

apresentou condições muito próximas às condições glaciais. De maneira análoga, o subestágio 7d,

que reflete o resultado de uma incomum baixa insolação que rapidamente produziu uma grande

cobertura de gelo nas altas latitudes (Cheng et al.,  2009), parece ter provocado o aumento da

formação da Água de Fundo Antártica, indicado pelo registro da queda do δ13Cbent,  impactando

negativamente a preservação das carapaças dos foraminíferos planctônicos e o teor de CaCO3 na

região de estudo. 

No EIM 9, o padrão atípico dos valores isotópicos de δ18Obent e δ13Cbent junto com as súbitas

alternâncias entre períodos de alta e baixa preservação do CaCO3, pode ser, ainda, um reflexo, ou o

último vestígio, da reorganização da circulação superficial do oceano Atlântico Sul durante o Mid-

Brunhes Event (MBE) (Berger & Wefer, 2003). Além do mais, a queda do teor de CaCO3 e os valores

elevados do IF registrados indicaram que o impacto da alteração da geometria das massas d’água

profunda e da profundidade da lisoclina sobre o CaCO3 depositado no fundo oceânico na região de

estudo durante o subestágio 9b foi  tão expressivo quanto os registrados nos períodos glaciais.

Essas informações apontam que, mesmo durante os intervalos interglaciais, a hidrografia profunda

do Oceano Atlântico Sul  Ocidental  registrou,  brevemente,  condições  muito  semelhantes  a  um

estágio glacial, com ACS limitando a acumulação do CaCO3 e, consequentemente, impactando o

grau de preservação das carapaças dos foraminíferos planctônicos no talude da região de estudo. 
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 Acumulação do CaCO3 e Preservação dos Foraminíferos Planctônicos no Atlântico Sul Ocidental

O  início  do  restabelecimento  das  condições  favoráveis  à  acumulação  do  CaCO3 e  à

preservação das carapaças dos foraminíferos planctônicos no Atlântico Sul Ocidental, i.e. alto teor

de CaCO3 e  baixo FI,  foi  observado no período deglacial,  acentuando-se nas Terminações e se

consolidando nos estágios interglaciais. No EIM 8, esta melhora teve início no subestágio 8a, e se

intensificou junto à Terminação III, assinalado pelo aumento abrupto do teor de CaCO3 simultâneo

à queda do IF, acompanhado, paralelamente, do aumento significativo dos valores de δ13Cbent. De

maneira análoga, na Terminação IIIA, o súbito aumento do teor de CaCO3 e a queda do IF também

foram  seguidas  pelo  aumento  do  δ13Cbent.  No  penúltimo  intervalo  glacial,  o  subestágio  6a

evidenciou um súbito aumento do teor de CaCO3 junto a Terminação II, assim como a queda no IF,

simultaneamente  ao  aumento  significativo  do  δ13Cbent.  Este  restabelecimento,  sempre

acompanhado pelo aumento do δ13Cbent, sugere o fortalecimento da AMOC e, por conseguinte, o

aumento da contribuição da ACN no Atlântico Sul Ocidental (Curry & Oppo, 2005). 

Este  aumento  do  δ13Cbent ao  final  de  cada  um  destes  estágios  glaciais,  bem  como  da

Terminação IIIA,  parece  refletir  a  transição do “modo frio”  para  o  “modo quente”  da  AMOC,

conforme proposto por Böhm et al. (2015). Seguindo este modelo, a AMOC passaria para o modo

pleno de  convecção  de  águas  profundas  nas  altas  latitudes,  com a  NADW ocupando  grandes

profundidades  e  recirculando  próximo  de  3000  m  em  direção  a  Antártica.  O  aumento  da

intensidade da AMOC teria resultado em um aumento do volume NADW, provocando a migração

da lisoclina para profundidade superior a 2000 m no Atlântico Sul Ocidental (Petró et al., 2016;

Gonzales et al., 2017; Petró & Burone, 2018; Petró et al., 2018), inicialmente durante o deglacial e

se intensificando junto as Terminações III, IIIA e II. Desta forma, o aumento da influência da ACN no

Atlântico  Sul  Ocidental,  e  o  consequente  aprofundamento  da  lisoclina  na  região  de  estudo,

possibilitaram  o  acúmulo  do  CaCO3 e  a  boa  preservação  das  carapaças  dos  foraminíferos

planctônicos durante esses períodos, conforme apontado pelos  proxies de dissolução utilizados

neste estudo. 

No último estágio glacial, o restabelecimento das condições favoráveis à acumulação do

CaCO3 e à preservação das carapaças dos foraminíferos planctônicos no Atlântico Sul Ocidental

teve início  no subestágio 3c,  acentuando-se em torno de 45 mil  anos,  quando o Atlântico Sul
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Ocidental  exibiu  o  seu  último  máximo  glacial,  conforme  observado  neste  estudo. Este

restabelecimento, caracterizado pelo aumento significativo do teor de CaCO3 junto com a queda no

IF, também foi seguido pelo súbito aumento do δ13Cbent sugerindo o fortalecimento da AMOC. 

O aumento do fortalecimento da AMOC e o aumento significativo do teor de CaCO3 junto

com a queda do IF a partir do subestágio 3c sugerem o aumento da influência da ACN sobre o

talude do Atlântico Sul Ocidental. No entanto, apesar do EIM 2 registrar, novamente, variabilidades

na intensidade da  AMOC em escala milenar (Chiessi  et al.,  2015),  os dados apontam que esta

variabilidade não afetou negativamente a acumulação do CaCO3 e a preservação das carapaças dos

foraminíferos planctônicos como no EIM 4, por exemplo. Além disso, a queda do δ 13Cbent observada

ao longo do EIM 2 não ocorreu de forma de tão acentuada quanto às registradas nos EIM 4, 6 e 8,

ou mesmo nos interglaciais 9b, 7d, 5d e 5b, sugerindo, da mesma forma, que o enfraquecimento

da AMOC foi relativamente menor. Essas observações estão em acordo com Gonzales et al. (2017),

que reportaram que durante o último estágio glacial a profundidade de compensação da aragonita

e da lisoclina eram bem mais rasas durante os EIM 4 e 3. 

A partir de, aproximadamente, 20 mil anos, constatou-se o início do aumento do teor de

CaCO3, que se intensificou junto a Terminação I. O EIM 1 registrou o estabelecimento de condições

favoráveis à acumulação do CaCO3 e à preservação das carapaças dos foraminíferos planctônicos,

caraterizado por valores elevados do teor de CaCO3 e valores muito reduzidos do IF, indicando a

presença efetiva da ACN com a lisoclina em profundidade superior a 2000 m, no Atlântico Sul

Ocidental (Berger, 1968; Frenz & Henrich, 2007; Gonzalez et al., 2017; Petró & Burone, 2018).

Reconstrução Paleoceanográfica do Atlântico Sul Ocidental desde o EIM 9 até o EIM 1

A utilização de foraminíferos planctônicos na caracterização da região de estudo permitiu a

reconstrução  paleoceanográfica  do  Atlântico  Sul  Ocidental  desde  o  EIM  9  até  o  EIM  1  e

demonstrou  que  os  intervalos  interglaciais  (com  exceção  do  EIM  9)  são  caracterizados  pela

estabilidade da TW, quente e salina, conduzida pela Corrente do Brasil sob a condição da AMOC

mais forte (figura 74). Em situações de AMOC mais intensa, o fluxo da Corrente do Brasil diminui

(Chiessi  et  al.,  2015),  tornando-a  mais  instável,  favorecendo  a  formação  de  vórtices  e

incrementando os eventos ressurgência da SACW (Silveira et al., 2000) da região de estudo. Esses
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sistemas de ressurgência são favorecidos pela topografia da margem continental, mudanças na

orientação da linha de costa e interações com ventos de nordeste (Silveira et  al.,  2000),  mais

comuns durante os verões. Desta forma, a produtividade durante os interglaciais é controlada pelo

aumento da intensidade das ressurgências (Lessa et al., 2017, 2019), já que condições de verão,

isto  é,  eventos  prolongados  de  ventos  de  nordeste  e  situações  de  instabilidade  do  fluxo  da

Corrente do Brasil são mais comuns nestes estágios isotópicos. 

Figura 74. Paleo-TSM anual (acima) e variação isotópica do carbono ao longo do testemunho KF-18 (vermelho) e KF-

16.

Lessa  et  al.  (2017,  2019)  reportaram  que  o  aumento  da  intensidade  da  ressurgência,

responsável  por  sua  expansão  durante  os  interglaciais,  é  governado  pela  alta  excentricidade

(>0,033)  registrada  nestes  estágios  isotópicos.  No  entanto,  durante  o  EIM  7,  os  valores

pontualmente elevados da abundância de  G. bulloides registrados somente no testemunho mais

próximo da costa indicaram que a ressurgência não se expandiu durante o subestágio 7e assim

como  no  5e  e  no  9e.  Além  disso,  este  mecanismo  não  é  capaz  de  explicar  a  expansão  da
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ressurgência registrada durante o último estágio glacial (EIM 3), quando a excentricidade foi ≤ 0,02

durante todo este intervalo (Portilho-Ramos et al., 2019) e nem o aumento da intensidade desses

eventos  registrados no final  do EIM 6.  Isto sugere que não existe  uma relação clara entre  as

forçantes  orbitais  e  o  aumento  da  intensidade  das  ressurgências  no  Atlântico  Sul  Ocidental,

indicada a partir de valores elevados (> 15%) da abundância de G. bulloides. 

Da mesma forma, não existe uma relação clara entre os parâmetros astronômicos e a força

relativa de cada interglacial (Lang &Wolff, 2011). Segundo estes autores, a obliquidade é maior na

segunda metade dos últimos 800 mil anos, porém interglaciais fortes estão associados com ambos,

alta  forçantes  precessional  (EIM  5)  e  baixa  forçante  precessional  (EIM  11).  Assim  sendo,

interglaciais  fortes,  particularmente em registros  isotópicos  marinhos,  tendem a seguir  glaciais

fortes,  sugerindo  que  nós  não  devemos  esperar  que  a  força  de  um  interglacial  seja

instantaneamente influenciada pelas forçantes astronômicas (Lang & Wolff, 2011).

Os estágios interglaciais também são caracterizados pela alta capacidade de acumulação do

CaCO3 e preservação das carapaças dos foraminíferos planctônicos, devido a maior influência da

ACN na região de estudo durante esses períodos (figura 75) (Petró et al., 2016; Gonzales et al.,

2017; Petró & Burone, 2018; Petró et al.,  2018). No entanto, os EIM 7 e 5 registraram breves

episódios de dissolução do CaCO3, relacionado ao aumento da influência da ACS no Atlântico Sul

Ocidental, ambos em períodos de AMOC menos intensa, durante os subestágios 7d, 5d e 5b. Os

EIM 7 e 5 também são caracterizados pela baixa influência da Pluma do Rio da Prata, mas, apesar

disso, sua presença foi brevemente registrada nos subestágios 7d, 5d e 5b. 

Este estudo demonstrou que durante os intervalos de menor atuação da Pluma do Rio da

Prata (e.g., 9e, 7e, 5e e EIM 1), foram registradas as maiores acumulações de CaCO 3 no Atlântico

Sul Ocidental. Além disso, os intervalos de maior abundância de G. bulloides, e os mais intensos

eventos de ressurgência (e.g., 9e, 5e e 3a) também foram simultâneos às menores atuações da

Pluma do Rio da Prata no Atlântico Sul Ocidental (figura 76), corroborando Chiessi et al. (2007) que

reportaram uma relação inversa entre a abundância desta espécie e a presença da Pluma do Rio da

Prata ao norte da Confluência Brasil-Malvinas. Durante o EIM 1 a presença da Pluma do Rio da

Prata é praticamente nula no Atlântico Sul Ocidental.
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Figura  75. Teor  de  CaCO3  (acima),  índice  de  fragmentação  (centro)  e  curva  isotópica  do  carbono  ao  longo  dos

testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).

O EIM 9, por outro lado, apresentou características bem distintas dos demais interglaciais.

Este EIM é caracterizado por exibir paleo-TSM reduzidas em um ambiente bem mais instável, sob

influência marcante da Pluma do Rio da Prata e do avanço da Frente Subtropical em direção ao

equador (figura 77). Além disso, o aumento da dissolução do CaCO3 registrado no subestágio 9b

indicou  a  presença  efetiva  da  ACS,  sob  a  influência  da  AMOC menos  intensa  (figura  75).  No

entanto,  o padrão de produtividade superficial  apresentado no EIM 9,  registrando a expansão
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offshore do sistema de ressurgência costeira, também foi observado, como no EIM 5 (figura 77).

Esta combinação de características comuns aos intervalos glaciais e interglaciais exibida ao longo

do EIM 9, sugere que este comportamento pode ser, ainda, um reflexo, ou o último vestígio, da

reorganização da circulação superficial do oceano Atlântico Sul Ocidental durante o Mid-Brunhes

Event (MBE).

Figura 76. Razão PB (acima), teor de CaCO3 (centro) e abundância relativa da espécie G. bulloides (abaixo) ao longo dos

testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).
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Figura 77. De cima para baixo: Paleo-TSM anual, Razão PB e abundâncias relativas das espécies  G. inflata e G. bulloides

ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).
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Os estágios glaciais (com exceção do EIM 3) são caracterizados pela instabilidade da  TW,

devido às condições de inverno mais comuns durante estes intervalos, ou seja, a maior incidência

de ventos de sudoeste associados ao aumento de passagens de frentes frias, pela influência do

avanço da Frente Subtropical em direção ao equador e pela presença marcante da Pluma do Rio da

Prata na região de estudo. Apesar disso, a efetividade da Pluma do Rio da Prata ao longo do EIM 2

foi bem inferior do que as registradas nos EIM 8, 6 e 4. 

Durante os estágios glaciais a  AMOC tornou-se mais fraca, reduzindo o fluxo da Corrente

Norte do Brasil e intensificando o fluxo da Corrente do Brasil (Chiessi et al., 2015). O aumento do

fluxo da Corrente do Brasil diminuiria a sua instabilidade, prevenindo a formação de vórtices que

favorecem a ressurgência da  SACW para a zona fótica. O empilhamento de águas oceânicas na

margem sudeste brasileira, devido a maior incidência de ventos de sudoeste, e a diminuição da

formação dos vórtices, devido ao aumento da estabilidade da Corrente do Brasil, dificultariam a

ocorrência de eventos de ressurgência durante os glaciais. 

Desta forma, a produtividade durante os estágios glaciais foi controlada por: (1) aumento

da disponibilidade dos nutrientes acumulados na Profundidade de Máxima Clorofila para a zona

fótica,  decorrente  do  aumento  da  instabilidade  da  coluna  d’água,  refletido  no  aumento  da

abundância de N. dutertrei, e (2) aumento da influência da Pluma do Rio da Prata intensificando a

disponibilidade  de  matéria  orgânica  para  o  talude  continental,  refletido  no  aumento  da

abundância dos foraminíferos bentônicos (figura 78). Além do mais, sob condições de fluxo mais

fraco da Corrente Norte do Brasil,  o fluxo para sul  da Corrente do Brasil  teria redirecionado o

excesso de calor para o Atlântico Sul, atuando como um importante condutor e armazenador de

parte do calor não transportado para o Hemisfério Norte (figura 74) (Chiessi et al., 2015). 

Os períodos de AMOC mais fraca, mais comuns durante os estágios glaciais, também são

caracterizados  por  alterações  na  geometria  das  massas  d’água  profundas,  resultando  na

diminuição da profundidade da lisoclina e no aumento da influência da ACS em profundidades

superiores a 2000 m, aumentando a dissolução do CaCO3 e a fragmentação das carapaças dos

foraminíferos planctônicos no Atlântico Sul Ocidental (Petró et al.,  2016; Gonzales et al.,  2017;

Petró & Burone, 2018; Petró et al., 2018). Apesar do enfraquecimento da AMOC registrado durante

o EIM 2, não foram registrados eventos de dissolução,  sugerindo que a efetividade da ACS foi

menor do que nos demais estágios glaciais (e.g. EIM 8, 6 e 4). No entanto, os períodos deglaciais

169



são  marcados  pela  diminuição da  dissolução  enquanto  que  as  Terminações  III,  IIIA,  II  e  I  são

caracterizadas pelo súbito aumento do acúmulo do CaCO3, indicando a diminuição da efetividade

da ACS no Atlântico Sul Ocidental, sugerindo o início da transição do “modo frio” para o “modo

quente” da AMOC, conforme o modelo proposto por Böhm et al. (2015) (figura 75). 

O EIM 3, por outro lado, exibiu características bem distintas dos demais estágios glaciais. A

queda da dissolução do CaCO3 e a queda da paleo-TSM registradas ao longo do EIM 3 sugerem o

fortalecimento da AMOC, a partir da diminuição da influência da ACS e da redistribuição do calor

armazenado  no  Atlântico  Sul  Ocidental  para  o  Hemisfério  Norte.  A  redistribuição  do  calor

armazenado no Atlântico Sul Ocidental a partir do fortalecimento da AMOC pode explicar o súbito

resfriamento registrado no EIM 3 por volta de 45 mil anos. O último máximo glacial no Atlântico

Sul Ocidental foi registrado em 43,6 mil anos e a partir de então deu início a um aquecimento até,

aproximadamente, 20 mil anos. Este resfriamento anômalo em torno de 45 mil anos seguido pelo

aquecimento  até  20  mil  anos,  simultaneamente  ao  aumento  ao  volume  de  gelo  global  e  ao

resfriamento  das  altas  latitudes,  parece  ser  um  comportamento  global  das  latitudes  baixas  e

médias (Pahnke & Sachs, 2006; Santos et al., 2017; Dauner et al., 2019). 

Essas  mudanças  distintas  na  temperatura  entre  as  latitudes  baixas/médias  e  altas

implicariam no aumento do gradiente termal durante o último estágio glacial e pode ter resultado

no aumento do transporte de umidade para as altas latitudes (Pahnke & Sachs, 2006). Ainda de

acordo com estes autores, o aumento no fornecimento de umidade para os polos pode ter sido

fundamental  em assegurar  e  favorecer  o  crescimento  contínuo  das  geleiras  durante  o  último

período glacial, culminando no máximo de cobertura de gelo e resfriamento das altas latitudes em

torno de 20 mil anos. Isto ressalta o papel das latitudes baixas a médias no sistema climático global

e  enfatiza  o  seu  potencial  como  importantes  protagonistas  nos  ciclos  glaciais  do  Quaternário

Superior (Pahnke & Sachs, 2006). 
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Figura 78. De cima para baixo: abundâncias relativas das espécies N.  dutertrei,  G.  inflata,  razão PB e abundância

relativa de G. bulloides ao longo dos testemunhos KF-18 (vermelho) e KF-16 (azul).
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CONCLUSÕES

O  uso  de foraminíferos  planctônicos  mostrou-se  fundamental  na  caracterização  do

Atlântico Sul desde o EIM 9 até o EIM 1. Além disso, o estudo aqui apresentado é uma contribuição

para  o  desenvolvimento  da  paleoceanografia  nacional,  pois  aborda,  com  detalhes,  as

características paleoceanográficas mais importantes desta porção do Oceano Atlântico, em cada

um  dos  nove  estágios  isotópicos  marinhos  compreendidos  nos  últimos  322  mil  anos.  A

caracterização do Atlântico Sul Ocidental desde o EIM 9 até o EIM 1 está representada na figura 79

e descrita logo abaixo:

• EIM 9  

➢ Intervalo 9e – 9c: expansão offshore do sistema de ressurgência costeira e acumulação do

CaCO3

O  EIM  9  é  caracterizado  por  exibir  as  paleo-TSM  mais  amenas  dentre  os  interglaciais

abordados neste estudo. O intervalo 9e – 9c, no entanto, registrou as paleo-TSM mais elevadas do

EIM 9 e, além disso, é marcado pela alta produtividade superficial em função da expansão do

sistema de ressurgências costeiras na margem sudeste do Brasil, sugerindo eventos prolongados

de  ventos  de  nordeste  incidindo  sobre  a  superfície  da  região  de  estudo  ao  longo  de  verões

intensos no Atlântico Sul Ocidental. Este intervalo também é marcado pela alta acumulação do

CaCO3 que, de acordo com os valores elevados do  δ13Cbent,  é um indicativo que a  AMOC estava

intensa, sugerindo uma lisoclina profunda e a presença da ACN sobre o talude da região de estudo.

A efetividade da Pluma do Rio da Prata durante este intervalo foi irrelevante.

➢ Subestágio 9b: influência do Rio da Prata e dissolução do CaCO3

Este  subestágio  é marcado pela queda na  paleo-TSM, indicando a  mudança no regime

climático  regional,  sugerindo  o  aumento  de  ventos  de  sudoeste  relacionado  ao  aumento  da

passagem de frentes frias no Atlântico Sul Ocidental. O empilhamento de águas oceânicas sobre a
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margem continental  sudeste  do  Brasil,  em  razão  da  maior  incidência  de  ventos  de  sudoeste,

prejudicaria a ocorrência de eventos ressurgência da  SACW para a zona fótica.  Desta forma, o

aumento da produtividade durante o subestágio 9b foi um reflexo do aumento da disponibilidade

dos nutrientes acumulados na Profundidade Máxima de Clorofila para a zona fótica, em função do

aumento  da  turbulência  da  coluna  d’água.  Além disso,  a  presença da  pluma do  Rio  da  Prata

também interferiu na produtividade durante o subestágio 9b, aumentando consideravelmente a

disponibilidade de matéria orgânica para o talude continental. Este intervalo também é marcado

pelo aumento da dissolução do CaCO3 que,  de acordo com a queda abrupta do  δ13Cbent,  é um

indicativo  do  enfraquecimento  da  AMOC,  da  diminuição  da  profundidade  da  lisoclina  e  do

aumento  da  influência  da  ACS  sobre  o  talude  do  Atlântico  Sul  Ocidental.  As  características

paleoclimáticas  e  paleoceanográficas  registradas  durante  o  subestágio  9b  indicaram  que  este

intervalo tem muitas semelhanças com um período glacial.

➢ Subestágio 9a: restabelecimento da ressurgência e da acumulação do CaCO3

O  subestágio  9a caracteriza-se  pelo  aumento  da  paleo-TSM,  sugerindo  o  retorno  de

condições climáticas mais brandas, ou seja, a diminuição da passagem de frentes frias e o aumento

da  incidência  prolongada  de  ventos  de  nordeste  sobre  a  região  de  estudo.  Estas  condições

favoreceram  a  ocorrência  da  expansão  offshore da  ressurgência  costeira,  impulsionando  a

produtividade superficial durante o subestágio 9a no Atlântico Sul Ocidental. A pluma do Rio da

Prata  sofreu  uma retração  para  sul.  O  aumento  considerável  na  acumulação  do  CaCO3 é  um

indicativo do aumento da profundidade da lisoclina e do aumento da influência da ACN na região

de estudo, sugerindo o fortalecimento da AMOC, assinalado pelo aumento do δ13Cbent. 

• EIM 8  

➢ Intervalo 8c – 8b: acúmulo de calor, aumento da dissolução do CaCO3 e influência da pluma

do Rio da Prata
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Durante este intervalo, o enfraquecimento da AMOC, indicado pela queda súbita do δ13Cbent,

provavelmente diminuiu o fluxo da Corrente Norte do Brasil e intensificou o fluxo da Corrente do

Brasil, que atuou como um importante condutor e armazenador de calor, redirecionando a parte

não  transportada  pro  hemisfério  norte,  para  o  hemisfério  sul,  elevando  consideravelmente  a

paleo-TSM do Atlântico Sul  Ocidental.  Além disso,  este  intervalo é  marcado pelo aumento da

dissolução  do  CaCO3, sugerindo  a  diminuição  da  profundidade  da  lisoclina  e  o  aumento  da

efetividade da ACS na região de estudo. A diminuição da formação de vórtices que favorecem a

ressurgência da SACW para a zona fótica, em razão da maior intensidade da Corrente do Brasil, e o

empilhamento de águas oceânicas na margem sudeste brasileira,  devido a maior incidência de

ventos  de sudoeste,  parecem ter  dificultado a  ocorrência de eventos  de ressurgência durante

intervalo 8c – 8b. Desta forma, a produtividade da região de estudo foi controlada pelo aumento

da disponibilidade dos nutrientes acumulados na Profundidade de Máxima Clorofila para a zona

fótica, decorrente do aumento da instabilidade da coluna d’água e pelo aumento da influência da

pluma do Rio da Prata em função do nível do mar mais baixo.

➢ Subestágio 8a: liberação de calor e atenuação da dissolução

O subestágio 8a é marcado pela queda considerável da paleo-TSM e pela atenuação da

dissolução do CaCO3 depositado no leito oceânico da região de estudo que, de acordo com o

aumento do δ13Cbent, é indicativo da transição do “modo frio” (mais fraca) para o “modo quente”

(mais forte) da AMOC. O fortalecimento da AMOC teria intensificado o fluxo da Corrente Norte do

Brasil, transportando o calor armazenado no hemisfério sul para o hemisfério norte e reduzindo

significativamente a paleo-TSM no Atlântico Sul Ocidental. Além disso, a redução da dissolução

iniciada  no  deglacial  e  intensificada  junto  a  Terminação  III  é  um  indicativo  do  aumento  da

profundidade da lisoclina, sugerindo o aumento do volume e da efetividade ACN no Atlântico Sul

Ocidental.  A  produtividade  foi  controlada  pelo  aumento  da  disponibilidade  dos  nutrientes

acumulados na Profundidade Máxima de Clorofila para a zona fótica, já que a efetividade da pluma

do Rio da Prata na região de estudo diminuiu expressivamente durante o subestágio 8a.

• EIM 7  
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➢ Subestágio 7e: ressurgência em um interglacial fraco

O subestágio 7e é marcado por paleo-TSM amenas, pela alta acumulação do CaCO3 e pela

paleoprodutividade superficial governada pela ressurgência da SACW na zona fótica da região de

estudo.  No  entanto,  o aumento  significativo  da  espécie  indicadora  registrado  somente  no

testemunho mais próximo à costa sugere que o sistema de ressurgências costeiras não apresentou

uma expansão offshore durante o subestágio 7e como observado nos demais interglaciais (e.g. EIM

9 e EIM 5). O intervalo interglacial mais fraco como o EIM 7 não promoveu um subestágio 7e tão

quente quanto o 5e, por exemplo, e por isso, não promoveu uma melhoria climática rápida e de

grande magnitude após um estágio glacial. Isto sugere que durante o EIM 7 os verões não foram

tão intensos e os episódios de ventos de nordeste não foram tão prolongados conforme observado

nos interglaciais EIM 9 e 5, resultando em eventos de ressurgência com intensidades relativamente

inferiores e, por isso, não se expandiram com a mesma força que os observados nos subestágio 9e

e 5e, mesmo exibindo valores elevados de excentricidade (>0,033). Portanto, valores elevados de

excentricidade durante  um interglacial  nem sempre asseguram o aumento da intensidade dos

eventos de ressurgência no Atlântico Sul Ocidental.

➢ Subestágio 7d: similaridades ambientais glaciais

Este  subestágio  é  caracterizado  pela  queda  da  paleo-TSM  e  pela  interrupção  da

ressurgência, sugerindo mudanças nas condições climáticas e atmosféricas, como o aumento da

incidência de ventos de sudoeste e da passagem de frentes frias na região de estudo. Apesar de o

aumento da incidência de ventos de sudoeste provocarem o empilhamento de águas oceânicas na

margem sudeste brasileira, a passagem mais frequente de frentes frias parece ter intensificado a

turbulência da camada de mistura, aumentando a disponibilidade de nutrientes acumulados na

Profundidade Máxima de Clorofila para a zona fótica. Além disso, o aumento da efetividade da

pluma do Rio da Prata incrementou a paleoprodutividade durante este subestágio. A queda súbita

do  δ13Cbent é um indicativo do enfraquecimento da  AMOC, que teria reduzido a profundidade da

lisoclina em razão da retração da ACN e, consequentemente, aumentado a efetividade da ACS no
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Atlântico Sul Ocidental. No entanto, o aumento abrupto do δ13Cbent junto com a queda considerável

da dissolução registrada na Terminação IIIA, sugerem o fortalecimento da AMOC e a diminuição da

efetividade  da  ACS,  aumentando  a  profundidade  da  lisoclina  e  restabelecendo  as  condições

favoráveis à acumulação do CaCO3 no Atlântico Sul Ocidental. 

➢ Intervalo 7c – 7a: aumento da estabilidade superficial marinha

O intervalo 7c – 7a é caracterizado pelo aumento significativo da paleo-TSM, sugerindo a

presença efetiva da  TW,  quente e salina,  sobre a zona fótica,  aumentando a profundidade da

termoclina e prevenindo a ocorrência de eventos intensos de ressurgência da SACW na região de

estudo.  O  aumento  da  estabilidade  do  ambiente  em  razão  do  aumento  da  estratificação  da

superficial  marinha  parecem  ter  impedido  a  distribuição  de  nutrientes  acumulados  na

Profundidade Máxima de Clorofila para a zona fótica, impactando a produtividade superficial; além

disso, a influência da pluma do Rio da Prata sobre a produtividade foi insignificante durante este

intervalo. Este intervalo é marcado pela alta acumulação do CaCO3, exceto durante o subestágio

7a, que é marcado pelo aumento da dissolução especialmente próximo ao limite com o subestágio

6e.

• EIM 6  

➢ Intervalo 6e – 6d: intensificação da dissolução do CaCO3 e da influência da pluma do Rio da

Prata

O  EIM  6  é  caraterizado  por  valores  reduzidos  do  δ13Cbent (exceto  no  subestágio  6a),

sugerindo que a  AMOC esteve mais fraca durante quase todo o penúltimo estágio glacial. Desta

forma, o intervalo 6e – 6d é marcado pelo aumento da dissolução, sugerindo a diminuição da

profundidade da lisoclina em razão presença acentuada da ACS sobre o leito oceânico da região de

estudo. A produtividade durante este intervalo é governada pelo aumento da disponibilidade de

nutrientes  acumulados  na  Profundidade  Máxima  de  Clorofila  para  a  zona  fótica,  a  partir  da

intensificação da turbulência da camada de mistura, devido ao aumento da passagem de frentes
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frias, mais frequentes durante os glaciais. Além disso, o aumento da influência da pluma do Rio da

Prata incrementou a produtividade,  aumentando a disponibilidade de matéria orgânica para o

talude continental em função do nível do mar mais baixo durante o intervalo 6e – 6d no Atlântico

Sul Ocidental. 

➢ Subestágio 6c: acúmulo de calor e retração da pluma do Rio da Prata

O  subestágio  6c  é  marcado  pelo  aumento  considerável  da  paleo-TSM,  assinalando  o

aquecimento do Atlântico Sul Ocidental durante o penúltimo estágio glacial, em razão de parte do

calor  não  transportado  para  o  hemisfério  norte,  ter  sido  redirecionado  para  o  hemisfério  sul

através do fluxo mais intenso da Corrente do Brasil. A produtividade durante o subestágio 6c foi a

mais  baixa  de todo EIM 6,  devido a  queda na  disponibilidade  de nutrientes  da  Profundidade

Máxima de  Clorofila  para  a  zona fótica,  devido ao  aumento da  estratificação provocado  pelo

aquecimento da região de estudo. Além disso, a presença da pluma do Rio da Prata registrada

somente no testemunho mais próximo da costa é um indicativo da diminuição da sua efetividade

no Atlântico Sul Ocidental, sugerindo o início de sua retração em direção à Antártica. 

➢ Intervalo 6b – 6a: liberação de calor e aumento da produtividade superficial glacial

Este intervalo é caracterizado pela redução significativa da paleo-TSM e pelo aumento nos

valores de  δ13Cbent, sugerindo o aumento da intensidade da  AMOC, e assinalando a transição do

“modo frio” para o “modo quente” da AMOC, conforme modelo proposto por Böhm et al. (2015).

A paleoprodutividade glacial  parece ter  sido controlada por intrusões ocasionais  de nutrientes

acumulados  na  Profundidade  Máxima  de  Clorofila  e  breves,  porém  intensos,  episódios  de

ressurgência, durante o intervalo 6b – 6a.  Como aumento da intensidade da ressurgência está

relacionado aos verões intensos interglaciais, a ocorrência desses eventos pode ter sido o efeito de

intensos de episódios de ventos de nordeste durante os breves verões austrais deste intervalo

glacial.  No  entanto,  o  aumento  da  intensidade  da  ressurgência  foi  registrado  somente  no

testemunho mais próximo à costa, evidenciando a menor efetividade da ressurgência durante os
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glaciais.  A  Terminação  II  é  marcada pelo  súbito  aumento do  acúmulo  do CaCO3,  sugerindo  o

aumento da profundidade da lisoclina e da efetividade da ACN no Atlântico Sul Ocidental.

• EIM 5  

➢ Subestágio 5e: expansão offshore da ressurgência costeira e acúmulo de CaCO3

O  subestágio  5e  é  caracterizado  pela  expansão  offshore do  sistema  de  ressurgência

costeira,  impulsionando a produtividade superficial  marinha no Atlântico Sul  Ocidental.  Valores

elevados do δ13Cbent, apontaram para o estado mais intenso da AMOC durante o subestágio 5e, o

que levaria a diminuição da intensidade do fluxo da Corrente do Brasil e ao aumento da ocorrência

de meandros e vórtices, favorecendo a ressurgência da  SACW na região de estudo. Além disso,

este intervalo caracteriza-se pela prolongada incidência de ventos de nordeste durante os verões

interglaciais, provocando a expansão offshore do sistema de ressurgência costeira durante o 5e no

Atlântico  Sul  Ocidental.  Este  intervalo  também  é  distinto  pela  grande  acumulação  de  CaCO3,

sugerindo o aumento da profundidade da lisoclina e a consolidação da efetividade da ACN sobre o

leito oceânico da região de estudo.

➢ Subestágio 5d: interrupção da ressurgência e mudanças paleoceanográficas proximais

Este  subestágio  caracteriza-se  pela  interrupção  da  ressurgência  costeira,  sugerindo  o

aumento da efetividade da TW, quente e salina, sobre a zona fótica, aumentando a profundidade

da termoclina e, assim, dificultando a ocorrência da intrusão da SACW, mais fria e produtiva, na

região de estudo. O subestágio 5d é marcado pelo aumento da dissolução do CaCO3 somente no

registro mais raso, em razão da sua maior distância do núcleo da ACN que, por isso, esteve mais

susceptível  à  alterações  na  profundidade  da  lisoclina  (baixo  δ13Cbent –  AMOC fraca)  do  que  o

registro mais profundo. Da mesma forma, a influência da pluma do Rio da Prata notada apenas no

registro mais próximo da costa, sugere que o seu menor alcance pode ter sido o resultado menor

expansão  da  Corrente  das  Malvinas  em  direção  ao  equador,  em  função  de  um nível  do  mar

relativamente mais alto do que nos glaciais.
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➢ Subestágio 5c: restabelecimento da ressurgência costeira

A  característica  mais  marcante  deste  subestágio  é  o  restabelecimento  da  ressurgência

costeira,  intensa,  controlando  a  produtividade  superficial  marinha,  sugerindo  a  redução  da

efetividade da TW e a diminuição da profundidade da termoclina, favorecendo a intrusão da SACW

na zona fótica da região de estudo. Além disso o subestágio 5c é caraterizado pelo aumento da

acumulação do CaCO3 e pela ausência da influência da pluma do Rio da Prata.

➢ Subestágio 5b: modificações efêmeras na paleoceanografia regional

O breve  subestágio  5b  apresentou muitas  caraterísticas  comuns  aos  intervalos  glaciais:

AMOC mais fraca (baixo δ13Cbent), diminuição da ocorrência de ressurgências costeiras, aumento da

influência da pluma do Rio da Prata e aumento da dissolução do CaCO3. A produtividade superficial

da região de estudo foi baixa durante todo esse subestágio, já que a ressurgência da  SACW e a

intrusão  de  nutrientes  acumulados  em  zonas  subsuperficiais  foram  praticamente  suprimidas

durante este subestágio. O avanço da pluma do Rio da Prata, por outro lado, contribuiu para o

aumento da disponibilidade de matéria orgânica para o fundo oceânico. O aumento da dissolução

sugere  a  diminuição  da  profundidade  da  lisoclina  e  a  atuação,  breve  porém  intensa,  da  ACS

durante este subestágio no Atlântico Sul Ocidental.

➢ Subestágio 5a: estabilidade da camada de mistura e oligotrofia

Este subestágio é marcado pela intensificação da AMOC  (alto δ13Cbent), o que garante um

fluxo mais instável da Corrente do Brasil  e a formação de vórtices que, junto com a incidência

prolongada  de  ventos  de  nordeste  sobre  a  superfície  oceânica,  favoreceriam  a  ocorrência  da

ressurgência costeira na região de estudo. No entanto, este subestágio é marcado pelo aumento

da efetividade da TW e pela ausência de registros ressurgência, sugerindo a maior estabilidade da

camada de mistura, com a termoclina mais profunda evitando a penetração de águas ricas em

nutrientes na zona fótica. Além do mais, a ausência da influência da pluma do Rio da Prata sobre a
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produtividade da região de estudo faz deste subestágio o mais oligotrófico do EIM 5. O limite 5a –

EIM 4 é marcado por uma queda abrupta da paleo-TSM, registrando o menor valor do penúltimo

intervalo interglacial no Atlântico Sul Ocidental.

• O Último Estágio Glacial  

➢ EIM 4: dissolução do CaCO3, acúmulo de calor e influência do Rio da Prata

O EIM 4 é caracterizado por paleo-TSM elevadas devido ao redirecionamento de parte do

calor não transportado para o hemisfério norte, via Corrente Norte do Brasil (mais fraca), para o

hemisfério sul, via Corrente do Brasil (mais forte), em razão do enfraquecimento da AMOC (baixo

δ13Cbent).  Além  disso,  a  alta  dissolução  do  CaCO3 registrada  durante  este  estágio  é  um  forte

indicativo da diminuição da profundidade da lisoclina e da presença efetiva da ACS na região de

estudo. A produtividade superficial foi baixa durante o EIM 4, já que os fenômenos de ressurgência

costeira parecem ter sido prejudicados pelo aumento da espessura da camada de mistura e da

estratificação da coluna d’água, impedindo a intrusão de águas mais frias e ricas em nutrientes na

zona fótica.  A pluma do Rio da Prata,  no entanto,  atuou como um importante fornecedor de

matéria orgânica para o talude continental durante este período no Atlântico Sul Ocidental.

➢ EIM 3: o último máximo glacial subtropical, atenuação da dissolução do CaCO3 e expansão

offshore da ressurgência glacial

O  EIM  3  é  marcado  pela  queda  progressiva  da  paleo-TSM  e  pela  menor  temperatura

registrada no último estágio glacial em, aproximadamente, 43,6 mil anos, caracterizando o último

máximo glacial no Atlântico Sul Ocidental. Este resfriamento progressivo seria consequência do

aumento do transporte do calor armazenado no Atlântico Sul para o hemisfério norte, a partir do

fortalecimento  Corrente  Norte  do  Brasil,  em  razão  da  intensificação  da  AMOC (aumento  do

δ13Cbent). Este EIM registrou uma considerável atenuação na dissolução do CaCO3, sugerindo um

aumento na profundidade da lisoclina e a diminuição da efetividade da ACS na região de estudo. A

produtividade  durante  este  glacial  foi  governada  fortemente  pela  expansão  da  ressurgência
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costeira, especialmente no subestágio 3a.  Isto sugere que não existe uma relação clara entre as

forçantes orbitais e o aumento da intensidade das ressurgências no Atlântico Sul Ocidental uma

vez  que  valores  elevados  da  excentricidade  (>  0,033)  não  é  capaz  de  explicar  a  expansão da

ressurgência  registrada  durante  o  último  estágio  glacial,  quando  a  excentricidade  foi  ≤  0,02

durante todo este intervalo. 

➢ EIM 2: acúmulo de calor e oligotrofia

O EIM 2 é caracterizado pelo acúmulo de calor devido ao enfraquecimento da Corrente

Norte  do  Brasil  (AMOC mais  fraca,  baixo  δ13Cbent),  que  diminuiu  a  pirataria  de  calor  para  o

hemisfério  norte  e,  por  isso,  manteve  as  paleo-TSM  elevadas  durante  este  estágio  glacial  no

Atlântico  Sul.  A  produtividade  superficial  marinha  foi  muito  baixa  durante  o  EIM 2,  já  que  a

ressurgência  costeira  foi  prejudicada pelo  aumento  da  efetividade  da  TW e  pelo  aumento da

profundidade  da  termoclina,  prevenindo  intrusão  da  SACW e  dos  nutrientes  acumulados  na

Profundidade de Máxima Clorofila para a zona fótica da região de estudo.

• EIM 1  

➢ O Interglacial atual: acúmulo de CaCO3 e consolidação da oligotrofia

O estágio  interglacial  atual  é  marcado  por  temperaturas  elevadas  e  por  um  ambiente

altamente oligotrófico, caracterizado pela presença marcante da TW, quente e salina, cobrindo a

zona fótica,  aumentando a profundidade da termoclina e prevenindo a ocorrência de intensos

eventos  de  ressurgência.  Além  disso,  o  EIM  1  é  marcado  pela  alta  acumulação  do  CaCO3,

assinalando a consolidação da influência da ACN sobre o leito oceânico do Atlântico Sul Ocidental.
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Figura 79 (página anterior). Caracterização do Atlântico Sul Ocidental com base nos principais indicadores utilizados

neste estudo; de baixo para cima: intensidade da AMOC (com base na curva isotópica do carbono (δ13Cbent)), paleo-TSM

anual, produtividade superficial (com base na abundância relativa de G. bulloides), turbulência da camada de mistura

(com base na abundância  relativa de N. dutertrei),  influência da pluma do Rio da Prata (com base na razão PB),

variação na geometria de massas de água profunda (com base no teor de CaCO3)e variação na profundidade da

lisoclina (com base no índice de fragmentação).

Com base nos resultados aqui apresentados, é possível responder as principais questões

que conduziram a elaboração desta tese.

1. Todos os EIM glaciais passaram por períodos de acúmulo de calor? Dentre estes,  quais

foram os intervalos de maior acúmulo de calor no Atlântico Sul? 

Todos os EIM glaciais exibiram períodos de acúmulo de calor, exceto o EIM 3. Este, por sua

vez, caracterizou-se por exibir o último máximo glacial subtropical em, aproximadamente, 43,6 mil

anos. Os intervalos glaciais de maior acúmulo de calor foram o intervalo 8c – 8b, o subestágio 6c, o

EIM 4 e o EIM 2.

2. Além disso, quais foram os intervalos de maior dissolução do CaCO3? Os EIM interglaciais

exibiram intervalos de dissolução do CaCO3? 

Os intervalos de maior dissolução do CaCO3 foram o intervalo 8c – 8b, o intervalo 6e – 6d e

o EIM 4. Os intervalos interglaciais também exibiram eventos de dissolução do CaCO3, registrados

nos subestágios 9b, 7d, 5d e 5b.

3. O aumento da intensidade da ressurgência, caracterizado por sua expansão offshore,  é

sempre  registrado  nos  EIM  interglaciais?  Que  outros  fatores  controlam  o  aumento  da

produtividade superficial marinha?

Como os eventos de ressurgência na área de estudo estão relacionados a incidência de

ventos de nordeste sobre a superfície, é esperado que essas condições (predominantes durante o

verão austral), sejam mais frequentes nos intervalos interglaciais, caracterizados por climas mais
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brandos, enquanto que os glaciais são caracterizados por climas mais rigorosos. No entanto, este

estudo  observou  que  nem  todos  os  EIM  interglaciais  apresentaram  expansão  efetiva  da

ressurgência  costeira  (e.g.,  7e).  Este  estudo  também  reportou  o  aumento  da  intensidade  da

ressurgência glacial  no fim do penúltimo glacial  e,  além deste, a expansão da ressurgência no

último inervalo glacial (e.g. EIM 3), corroborando Portilho-Ramos et al. (2019). Os outros fatores

que controlam o aumento da produtividade superficial marinha são o aumento da turbulência da

camada de mistura e a influência da pluma do Rio da Prata, especialmente durante os glaciais.

4. É possível observar um padrão entre os EIM glaciais e entre os EIM interglaciais?

Não foi possível determinar um “padrão glacial” ou um “padrão interglacial” no Atlântico

Sul Ocidental pois cada EIM exibiu características muito particulares. No entanto, alguns eventos

foram comuns entre intervalos glaciais e interglaciais.
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