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Resumo 

A dissolução do carbonato está ligada à circulação dos oceanos e às variações 

climáticas. Através desse estudo foi possível identificar, durante o último ciclo glacial 

(150 mil anos), três eventos de dissolução na Bacia de Santos, durantes os estágios 

isotópicos marinhos 5d, 5b e 4. Para isso foram utilizados indicadores de dissolução 

micropaleontológicos, geoquímicos e sedimentares. Através destes indicadores foi 

possível inferir quais processos estão associados à dissolução do carbonato durante 

estes períodos. Os indicadores micropaleontológicos densidade área (ρA), espécies 

resistentes à dissolução (ERD e BDI) e índice de fragmentação (IF) foram capazes de 

identificar o início dos eventos de dissolução, enquanto os indicadores de variação 

tamanho de grão no sedimento bruto, teor de carbonato de cálcio (%𝐶𝑎𝐶𝑂3) em 

diferentes frações de tamanho, razão entre foraminíferos bentônicos e planctônicos 

(B/P) e peso normalizado (SBW) foram relacionados ao auge da dissolução. Os 

indicadores com base em cocolitoforídeos (CEX’), índice Broecker/Clark e índice 

Chiu/Broecker apresentaram resultados inconclusivos. Observou-se que durante os 

três eventos de dissolução houve um aumento na contribuição de uma massa d’água 

de origem sul (mais corrosiva ao carbonato) na região, indicado a partir da variação de 

𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜. Os eventos de dissolução também coincidiram com o aumento do aporte 

de sedimento não-carbonático (indicador de aporte continental, Fe/Ti e Ti/Ca). Os 

indicadores de paleoprodutividade (PP, RN e razão G. bulloides/G. ruber) não 

indicaram um aumento de produtividade primária durante os eventos de dissolução, de 

modo que a produtividade não foi considerada como um dos processos principais que 

induziram os eventos de dissolução neste estudo. As profundidades em que estes 

testemunhos se encontram (~2000 m) também eliminam a possibilidade de que a 

dissolução tenha ocorrido em função da variação da posição da lisoclina, mesmo 

considerando que esta tenha estado ~1000 m mais rasa durante o último período 

glacial. Desta forma, acreditamos que os eventos de dissolução estejam relacionados 

com a maior contribuição de uma massa d’água de sul, mais corrosiva ao carbonato, 

em torno de 2000 m de profundidade, durante os MIS 5d, 5b e 4, como resultado da 

reorganização das massas d'água profundas na região (uma redução na intensidade da 

AMOC) nestes períodos. 
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Abstract 
 

The calcium carbonate dissolution is linked to ocean circulation and climate 

change. Through this study it was possible to identify, during last glacial cycle (150 

kyrs), three dissolution events occurring in the Santos Basin, during MIS 5d, 5b and 4. 

For this, micropaleontological, geochemical and sedimentary proxies were used. 

Through these proxies it was possible to infer which processes are associated with the 

carbonate dissolution during this period. The micropaleontological proxies of area 

density (𝜌𝐴), dissolution resistent species (ERD and BDI) and fragmentation index (IF), 

were able to identify the beginning of the dissolution events, while the proxies of grain 

size variation, calcium carbonate content in different size fractions, benthic/planktonic 

ratio (B/P) and size normalized weight (SBW) were related with the dissolution peak. 

The proxies based in cocoliths (CEX’), Broecker/Clark Index and Chiu/Broecker Index 

presented inconclusive results. It was observed that during the three dissolution events 

there was an increase in the contribution of the water mass of southern origin (more 

corrosive to the carbonate) in the region, indicated from the variation of 𝛿13𝐶 in benthic 

foraminifera. This increase also coincided with the increase in the contribution of non-

carbonate sediment (continental input indicator – 𝐼𝐴𝐶, Fe/Ca and Ti/Ca). The 

paleoproductivity proxies (based in cocoliths - PP, RN, and G. bulloides/G. ruber ratio) 

did not indicate an increase in primary productivity during dissolution events, therefore 

productivity was not considered as one of the processes that led to dissolution in this 

study. The depths at which these sediment cores are found (~2000 m) also eliminate 

the possibility that the dissolution occurred as a function of the variation of the position 

of the lysocline, even if considering that it was ~ 1000 m shallower during the last glacial 

period. In this way, we believe that the dissolution events are related to an increased 

southern-sourced water mass more corrosive to the carbonate during MIS 5d, 5b and 4, 

which implies the reorganization of the water masses in the region and a reduction in 

the strength of AMOC during these periods. 
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1) Introdução 

 

Ao longo do Quaternário o clima terrestre oscilou entre períodos glaciais e 

interglaciais. A intercalação destes períodos teve como principal causa as oscilações 

orbitais terrestres. Porém, por si só essas oscilações não são suficientes para 

causarem as variações climáticas observadas entre os períodos glaciais e interglaciais. 

Essas variações podem ter sido amplificadas por outros fatores, tais como o aumento 

do 𝐶𝑂2 atmosférico no início dos períodos interglaciais e sua absorção pelos oceanos 

durantes os períodos glaciais (SKINNER, 2009). 

Através de estudos em testemunhos de gelo, sabe-se que o 𝐶𝑂2 atmosférico 

varia em escala glacial/interglacial. Os últimos períodos glaciais/interglaciais foram 

caracterizados por uma série de variações climáticas que ocorreram em escala milenar. 

Essas variações estão fortemente relacionadas à intensidade da circulação termohalina 

(CLARK et al., 2002).  

Os efeitos das mudanças de intensidade na circulação termohalina são sentidos 

de modos diferentes nos dois hemisférios. No oceano Atlântico foi observado que para 

o hemisfério norte a diminuição da circulação termohalina provoca um resfriamento – 

uma vez que o calor da região equatorial deixa de ser transportado em direção ao polo. 

Já no hemisfério sul, observa-se que esses eventos não são tão bem definidos e são 

caracterizados por um aumento na temperatura da superfície oceânica, uma vez que a 

água aquecida deixa de ser transportada para o hemisfério norte, portanto, fica 

represada no hemisfério sul. Essa característica concede ao oceano Atlântico Norte/Sul 

um "efeito gangorra" no que diz respeito à variação de temperatura entre os 

hemisférios durante os períodos glaciais/interglaciais (BARKER et al., 2009). Uma vez 

que a diminuição da circulação termohalina coincide com o aumento de temperatura 

Antártica Sul e o aumento global do 𝐶𝑂2 atmosférico durante os eventos frios ao norte, 

acredita-se que esse "efeito gangorra" seja um dos componentes chave, não só para 

entender as variações climáticas em escala milenar, mas também, para entender essas 

variações em escala glacial/interglacial (BARKER et al., 2009).   

Juntamente com as alterações nas propriedades físicas dos oceanos em 

intervalos glacial/interglacial, são observadas alterações na química oceânica, o que 
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tem impacto tanto sobre os processos químicos quanto sobre os processos biológicos 

nos oceanos. Os oceanos têm uma maior capacidade de armazenar o 𝐶𝑂2 que a 

atmosfera, porém, durante os períodos glaciais, eles armazenam uma maior 

concentração de 𝐶𝑂2 que durante os períodos interglaciais. Isso é possível devido às 

alterações químicas que ocorrem na água do mar, principalmente no sistema 

carbonato. Durante os períodos glaciais uma quantidade substancial do 𝐶𝑂2 

atmosférico é absorvida pelos oceanos, que, dessa forma, armazena uma grande parte 

dos gases de efeito estufa (BOLLMANN, 2010). Esse aumento na concentração de 𝐶𝑂2 

nos oceanos impacta diretamente o sistema carbonato, que controla o equilíbrio entre o 

𝐶𝑂2 e o carbonato, e é responsável pelos controles primários da acidificação oceânica 

(EMERSON; HEDGES, 2008). 

Devido ao aumento de 𝐶𝑂2 emitido por atividades antrópicas, está ocorrendo um 

processo de acidificação oceânica, que vem sendo foco de diversos estudos (SANYAL 

et al., 1995; ORR et al., 2005; RAVEN et al., 2005). Seus impactos já podem ser vistos 

em algumas regiões do planeta e atribui-se a estes o aumento na intensidade de 

eventos climáticos catastróficos (EASTERLING, 2000; SKINNER, 2008). Prevê-se 

ainda que o aumento do 𝐶𝑂2 antrópico poderá adiar o início do próximo ciclo glacial 

(RUDDIMAN; THOMSON, 2001; RUDDIMAN; VAVRUS; KUTZBACH, 2005; SKINNER, 

2008).  

Ao entrar nos oceanos o 𝐶𝑂2 dissolvido reage com a água formando o ácido 

carbônico, que se dissocia em bicarbonato, carbonato e íons de hidrogênio  

(𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1). Quanto maior for a concentração dos íons de hidrogênio maior será a 

acidez oceânica (MITCHELL et al., 2010).  

𝐶𝑂2(𝑔) ↔ 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
− ↔ 𝐻+ + 𝐶𝑂3

2− ↔ 𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑂3
2−

↔ 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) 

(1) 

O 𝐶𝑂2 e o íon carbonato nos oceanos buscam continuamente o equilíbrio, porém 

esse equilíbrio é influenciado por diversos processos tais como: a erosão e lixiviação; o 

próprio sedimento marinho, que uma vez soterrado deixa de fazer parte do reservatório 

marinho e passa a fazer parte do reservatório litológico; a atividade biológica e, pela 

própria química e dinâmica da água do mar ao longo do tempo geológico. Devido a 

essas influências ocorrem nos oceanos processos que levam à acidificação, reduzindo 
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a saturação do íon carbonato, e outros que levam à alcalinização, aumentando a 

saturação do íon carbonato. A essas reações chamamos de sistema carbonato, o qual 

pode ser estudado através de seis parâmetros covariantes - 𝑝𝐻, [𝐶𝑂2], [𝐻𝐶𝑂3
−], [𝐶𝑂3

2−], 

alcalinidade total (TA) e carbono inorgânico dissolvido (Σ𝐶𝑂2) (MILLERO, 1995, 2013; 

HONISCH et al., 2012). Conhecendo-se dois destes seis parâmetros, é possível 

calcular os outros de forma a descrever as mudanças no sistema. 

A química oceânica variou significativamente no passado. Sabe-se disso através 

de registros geológicos, os quais contêm informações sobre o oceano no passado e 

podem possibilitar o entendimento de como os eventos climáticos ocorreram, 

possibilitando-nos prever como ocorrerão no futuro. Esses registros fornecem 

informações importantes sobre como a Terra reagiu a variações grandes e abruptas na 

concentração de carbono. O estudo das variações pretéritas na química oceânica 

também permite avaliar as perturbações causadas por efeitos antrópicos no contexto 

da história da Terra. Um melhor entendimento de como essas variações ocorreram 

levará a uma melhor capacidade de previsão (ZEEBE, 2012). 

Ao longo de milhares de anos o grau de saturação do carbonato nos oceanos foi 

controlado pelo equilíbrio entre o aporte de carbonato continental para o oceano e o 

soterramento de carbonato nos sedimentos oceânicos (BROECKER; PENG, 1987; 

RIDGWELL; SCHMIDT, 2010). Esse equilíbrio permite concentrações relativamente 

constantes de 𝐶𝑂2 atmosférico e da química carbonática oceânica numa escala de 

tempo de >10.000 anos. No entanto, o sistema não precisa estar em equilíbrio com os 

processos de longo prazo, como o fluxo de silicatos e de carbono orgânico (ZEEBE, 

2012). Por isso, é necessário um conhecimento básico dos controles da química 

oceânica durante longos períodos de equilíbrio e eventos transientes, uma vez que os 

parâmetros da química carbonática não precisam variar da mesma forma se a taxa de 

variação ou a composição química inicial forem diferentes (ZEEBE, 2012). 

Estudos das variações de longo tempo na química carbonática oceânica ao 

longo da história da Terra revelam que as variações naturais geralmente ocorrem 

devagar e são pequenas em escalas de tempo relevantes ao futuro próximo (ZEEBE, 

2012). Uma vez que o grau de saturação do carbonato nos oceanos é usualmente bem 
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regulado e desacoplado do 𝑝𝐻 em escala de dezenas de milhares de anos, eventos 

geológicos de rápida variação do sistema carbonato são de particular interesse. 

O estudo da química oceânica no Holoceno, últimos 12.000 anos 

aproximadamente, é de grande interesse uma vez que, nessa época, foi observada a 

estabilidade do ciclo do carbono. Essas condições quase constantes ocorridas durante 

o Holoceno (ZEEBE et al., 2008; ZEEBE; ZACHOS; DICKENS, 2009; ZEEBE, 2011) 

evidenciam ainda mais os impactos antropogênicos, que representam variações 

intensas e rápidas na concentração de carbono tanto atmosférico quanto no sistema 

carbonato oceânico, quando comparado ao balanço natural do Holoceno (ELSIG et al., 

2009).  

O 𝐶𝑂2 atmosférico variou periodicamente de forma consistente com os períodos 

glaciais/interglaciais (SIEGENTHALER et al., 2005; BEREITER et al., 2012). Esses 

períodos foram acompanhados por variações na química carbonática na superfície do 

oceano, enquanto acredita-se que o 𝑝𝐻 e a concentração do íon carbonato (𝐶𝑂3
2−) no 

oceano profundo permaneceram relativamente estáveis (ZEEBE; MARCHITTO, 2010).   

 Dentre os efeitos da variação da química carbonática nos oceanos está a 

dissolução do carbonato, que tem como fator principal o grau de saturação do íon 

carbonato na água (MILLERO, 1995). Por sua vez, o grau de saturação do íon 

carbonato é dependente, principalmente, da pressão e da temperatura da água. Por 

causa deste efeito o carbonato é mais solúvel em águas profundas do que em águas 

superficiais (LIBES, 1992). O grau de saturação também diminui devido à reação do 

íon carbonato com o 𝐶𝑂2, o segundo sendo proveniente da oxidação da matéria 

orgânica ao longo da coluna d’água e na superfície dos sedimentos, sendo a oxidação 

da matéria orgânica a principal fonte de 𝐶𝑂2 para as águas profundas (BROECKER; 

PENG, 1982). Dessa forma, a química das águas profundas é um fator determinante na 

deposição de partículas carbonáticas e sua eventual preservação para fazer parte dos 

sedimentos carbonáticos no fundo marinho. 

Diversos fatores exercem influência sobre a deposição, preservação e 

dissolução do carbonato no sedimento marinho. O aporte de material terrígeno pode 

interferir na preservação e na dissolução do carbonato alterando o tempo de exposição 

do carbonato ao ambiente antes de ser soterrado, além de influenciar o teor de 
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carbonato através da diluição do carbonato por sedimentos terrígenos. A produtividade 

em superfície pode influenciar na deposição e composição sedimentar uma vez que 

uma maior ou menor produção de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 em superfície interfere na quantidade de 

carbonato que chega ao sedimento, assim como na sua preservação ou dissolução, 

uma vez que a decomposição da matéria orgânica no fundo pode levar à dissolução do 

carbonato. A química do sistema carbonato também interfere na preservação e 

dissolução do carbonato, podendo ser medida através do grau de saturação do 

carbonato e chegando a interferir na deposição. Em locais onde o grau de saturação é 

menor que 1, a dissolução do carbonato ocorre por completo na coluna d’água, não há 

deposição de carbonato no sedimento. Já a diagênese não afeta tanto os processos 

deposicionais, e sim o registro desses processos, podendo nos levar a conclusões 

equivocadas por causa das alterações no registro sedimentar (não será objeto de 

estudo nesse trabalho). 

A maior parte do carbonato de cálcio (𝐶𝑎𝐶𝑂3) é formada na superfície do 

oceano a partir de microrganismos calcários como foraminíferos, pterópodes e 

cocolitoforideos. Durante a sua calcificação, esses organismos reduzem alcalinidade e 

o carbono orgânico dissolvido das águas superficiais. Após a sua morte, essas 

carapaças afundam ao longo da coluna d’água, servindo também como carreadores 

para o transporte de matéria orgânica da superfície para o fundo oceânico. Ao longo 

desse percurso as carapaças podem sofrer dissolução, apesar desta ser considerada 

mínima ao longo da coluna d’água. 

No sedimento essas carapaças podem sofrer dissolução, devolvendo à água de 

fundo a alcalinidade (TA) e o carbono inorgânico dissolvido (Σ𝐶𝑂2) que havia sido 

incorporado em superfície. Contudo, a dissolução das carapaças vai depender do grau 

de saturação do carbonato, que varia em função da profundidade de deposição (acima 

ou abaixo da lisoclina) e em função da concentração de matéria orgânica depositada e 

passível de sofrer oxidação. Essas carapaças, se incorporadas ao sedimento, também 

podem sofrer dissolução pós-deposicional pela variação das condições de redox locais.  

A dissolução também ocorre de forma diferencial para as diferentes formas de 

carbonato (MILLIMAN, 1975), sendo que as duas principais formas de carbonato no 

oceano são a calcita e a aragonita. A aragonita tem uma maior sensibilidade à 
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dissolução em relação à calcita. Dessa forma, o grau de saturação (Ω =  1) da 

aragonita ocorre a uma concentração de íon carbonato maior que para a calcita. Com 

isso a concentração de íon carbonato na água atinge o grau de saturação Ω ≤ 1 para 

que ocorra a dissolução da aragonita em uma profundidade mais rasa do que a 

profundidade em que se observa o grau de saturação Ω ≤ 1 para a calcita (MILLERO, 

1996). 

A dissolução do carbonato faz parte de um processo complexo controlado pela 

pressão hidrostática, o diferencial entre pressão parcial de 𝐶𝑂2 e a concentração de 

𝐶𝑂3
2− das massas d'águas intermediárias e profundas, assim como pelo tamanho de 

grão, mineralogia, disposição dos cristais de carbonato na carapaça e textura dos 

carbonatos biogênicos (HENRICH; WEFFER, 1986). Diversos estudos tentaram avaliar 

a influência desses fatores para reconstruírem as profundidades da lisoclina e da 

camada de compensação tanto da aragonita quanto da calcita (BERGER; EKDALE; 

BRYANT, 1979). A reconstrução dos níveis de dissolução varia consideravelmente 

dependendo do indicador utilizado (VOLBERS; HENRICH, 2004). Além disso, há uma 

discussão contínua sobre a magnitude e a intensidade da dissolução supra-lisoclina em 

diversas regiões oceânicas. A dissolução supra-lisoclina é induzida pela degradação da 

matéria orgânica na coluna d'água e próximo à interface água/sedimento (ARCHER; 

MAIER-REIMER, 1994). Existem estimativas de que entre 60 e 80% de todo carbonato 

biogênico pode ser dissolvido através de processos biológicos acima da lisoclina 

(MILLIMAN e al., 1999).  

Uma vez que os carbonatos depositados no fundo marinho estão sujeitos aos 

processos de dissolução, estudos baseados nos carbonatos marinhos nos fornecem 

informações importantes sobre o grau de saturação do carbonato no fundo, assim 

como outros processos que ocorreram no passado geológico, e afetaram a composição 

química das águas profundas. Enfocando especificamente os foraminíferos, 

verificamos que o seu estado de preservação, tanto das formas planctônicas quanto 

das bentônicos, está intimamente ligado à sub-saturação de carbonato na água 

(BERGER, 1968, 1970; SLITER; BE; BERGER, 1975; CORLISS; HONJO, 1981; WU; 

BERGER, 1989).  
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Sabe-se que as diferentes espécies de foraminíferos, tanto planctônicos quanto 

bentônicos, apresentam diferentes graus de susceptibilidade à dissolução (BERGER, 

1968; CORLISS; HONJO, 1981; PETERSON; PRELL, 1985). Em espécies 

planctônicas a estrutura da parede, a textura da parede e a morgologia interferem na 

susceptibilidade à dissolução. De modo geral, em uma mesma fração de tamanho, 

espécies com paredes mais espessas são mais resistentes à dissolução do que as 

espécies de paredes finas e espécies que possuem paredes lisas são mais resistentes 

do que as espécies com textura irregular. A ultima câmara, em geral, é mais 

susceptível à dissolução do que as demais por apresentar uma parede mais fina devido 

à forma como ocorre a calcificação das paredes de foraminíferos planctônicos 

(KUCERA, 2007). Já as formas bentônicas, apesar de apresentrem carapaças mais 

robustas em geral, podem ser mais susceptíveis à dissolução por apresentar 

composição mais enriquecida em 𝑀𝑔2+. A calcita magnesiana, com alto teor de 𝑀𝑔, é 

mais solúvel do que a calcita pura.   

Dessa forma, indicadores micropaleontológicos de dissolução, como o índice de 

fragmentação e a razão de espécies resistentes à dissolução, também revelam 

informações importantes sobre o grau de saturação do fundo oceânico. Entender as 

mudanças na preservação em termos temporais e espaciais do carbonato é de grande 

importância para entender o sistema carbonato, podendo ser usado inclusive como 

indicador de domínio de massas d’água (GERHARDT et al., 2000).  

Através do uso de indicadores micropaleontológicos e sedimentares (VOLBERS; 

HENRICH, 2004) foi observada uma tendência de aumento progressivo da quebra das 

partículas de carbonato durante os processos de dissolução, evidenciado por: 1) 

alterações na fração areia como a diminuição no teor do carbonato e a diminuição do 

tamanho de grão acompanhada por um aumento no índice de fragmentação; 2) uma 

modificação na composição da assembleia de foraminíferos planctônicos ocorrendo a 

remoção preferencial das espécies mais susceptíveis à dissolução; 3) remoção das 

espécies de foraminíferos planctônicos mais susceptíveis à dissolução, com um 

enriquecimento relativo de outros organismos mais resistentes à dissolução como os 

foraminíferos bentônicos, nanofósseis calcários e radiolários. 
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No entanto, esses indicadores também podem levar a resultados enganosos, 

uma vez que estão susceptíveis à influência de fatores que não só a dissolução do 

carbonato, tais como: 1) parâmetros relacionados à composição e textura do sedimento 

(teor de carbonato e tamanho de grão) podem ser afetados pela diluição pelo aporte de 

sedimentos não-carbonáticos, pela ressuspenção e advecção lateral de sedimentos do 

talude ou pela redistribuição dos sedimentos devido às correntes de fundo; 2) os 

indicadores baseados em microfósseis podem sofrer alterações baseadas em 

variações ambientais e/ou ecológicas ao longo do tempo. 

Além de indicadores de dissolução, as carapaças de foraminíferos também são 

utilizadas em análises geoquímicas. Sua utilização mais comum é para análises de 

𝛿 𝑂18 , 𝛿 𝐶13  e razão 𝑀𝑔/𝐶𝑎, junto a outras 𝑟𝑎𝑧õ𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝐶𝑎. As carapaças de 

foraminíferos atualmente compõem o principal arquivo de indicadores paleoclimáticos 

(HEMMING; HÖNISCH, 2007).  

Dessa forma, é importante compreender os fatores que atuam sobre os 

indicadores micropaleontológicos e sedimentológicos de dissolução, principalmente em 

ambientes supra-lisoclina, de modo a melhor restringir o grau de saturação, levando a 

um melhor entendimento desse parâmetro. Além disso, esses indicadores podem ser 

úteis em auxiliar estudos que utilizam indicadores geoquímicos, uma vez que os efeitos 

da dissolução sobre esses indicadores não são completamente compreendidos. Para a 

compreensão dos processos que causam dissolução sobre os indicadores 

micropaleontológicos e sedimentológicos, assim como para o entendimento dos efeitos 

da dissolução sobre os dados geoquímicos obtidos de testas de foraminíferos é 

necessário um estudo integrado desses parâmetros. Fazendo isso, não só teremos 

dados sobre os eventos de dissolução em suas diversas fases, mas também a sua 

variação ao longo do tempo (escala glacial/interglacial), através de registros em 

testemunhos de sedimentos, o que possibilitará um melhor entendimento do papel que 

esses eventos desencadeiam dentro do sistema carbonato. 
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2) Objetivos 

 

Esse trabalho tem como principal objetivo contribuír para o entendimento sobre 

os eventos de preservação e dissolução do carbonato de cálcio ocorrido durante o 

último ciclo glacial e suas possíveis relações com as variações climáticas e 

oceanográficas na Bacia de Santos.  

Como objetivos específicos: 

• Verificar se os indicadores de dissolução utilizados são eficientes para a 

identificação dos eventos de dissolução ocorridos ao longo do último ciclo 

glacial; 

• A partir da avaliação conjunta dos indicadores de dissolução e dos 

indicadores geoquímicos e sedimentares, avaliar a possibilidade de 

identificar processos associados à preservação ou à dissolução do 

carbonato; 

• Verificar se os eventos de dissolução observados estão relacionados com 

aspectos das variações climáticas e oceanográficas ocorridas ao longo do 

último ciclo glacial. 

Para isso será utilizado um conjunto de dados sedimentares, geoquímicos e 

micropaleontológicos obtidos em três testemunhos de sedimento com amostragem em 

alta resolução recuperados na Bacia de Santos. Com isso esperamos conseguir 

diferenciar a contribuição de diferentes fatores e os possíveis mecanismos de controle 

da deposição, preservação e dissolução do carbonato e inferir como a química 

oceânica variou ao longo do último ciclo glacial (~150 mil anos). 
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3) Embasamento teórico 

 

Neste capitulo é apresentada uma breve revisão teórica dos principais aspectos 

relacionados à preservação do carbonato de cálcio. Dentre os assuntos abordados 

estão uma revisão sobre a química do sistema carbonato, bombas de carbono, o 

carbonato como mineral e os princípios nos quais se baseiam os indicadores de 

dissolução utilizados no presente estudo. 

3.1 Química do sistema carbonato na água do mar 

A composição química da água do mar está bem definida por um número 

limitado de íons principais (MILLERO, 2013). Esses íons são uma característica 

importante da água do mar e compõem o meio iônico de fundo onde ocorreram várias 

reações químicas ácido-base (RIEBESELL et al., 2010). O sistema de carbonato, nome 

dado às interações entre 𝐶𝑂2, 𝐻𝐶𝑂3
− e 𝐶𝑂3

2− que ocorrem nos oceanos e são, em 

grande parte, responsáveis por controlar várias características químicas da água do 

mar, é de particular interesse para este estudo, uma vez que o sistema carbonato tem 

um papel fundamental na precipitação e dissolução do 𝐶𝑎𝐶𝑂3. 

Diferente de outros gases, o 𝐶𝑂2 quando entra na água não permanece na sua 

forma gasosa. Ao invés disso, o 𝐶𝑂2 reage com a água e forma ácido carbônico, 

𝐻2𝐶𝑂3, que tem curta duração na água do mar (ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001; 

RIEBESELL et al., 2010). 𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
∗  é a notação utilizada para indicar a soma de 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) e 

𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) uma vez que, em equilíbrio, a concentração de 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) é 1/1000 da 

concentração de 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) e, ambas as espécies são não carregadas, o que não altera o 

equilíbrio ácido-base (RIEBESELL et al., 2010). Portanto, 𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
∗  (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2) reage 

com água para formar o íon bicarbonato, 𝐻𝐶𝑂3
− (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3) e o íon carbonato, 

𝐶𝑂3
2− (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4), conforme descrito pelas equações abaixo – considerando-se o 

equilíbrio químico. 

𝐶𝑂2(𝑔)  =  𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
∗          (2) 

𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
∗  +  𝐻2𝑂(𝑙)  =  𝐻(𝑎𝑞)

+ + 𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)
−      (3) 

𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)
−  =  𝐻(𝑎𝑞)

+ + 𝐶𝑂3(𝑎𝑞)
2−       (4) 
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Dentre os parâmetros usados para estudar o sistema de carbonato os mais 

aplicados aos estudos de eventos de dissolução do carbonato são: 

• 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑜 (Σ𝐶𝑂2): consiste na a soma das concentrações 

das espécies de carbonato 𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
∗ , 𝐻𝐶𝑂3

− e 𝐶𝑂3
2−; 

• 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑇𝐴): expressa a quantidade de receptores de prótons 

sobre dadores de prótons em relação à condição de próton definida pelo valor 

4.5 para 𝑝𝐾𝑧𝑙𝑝 (DICKSON, 1981); 

• 𝑝𝐶𝑂2: pressão parcial de 𝐶𝑂2; 

• [𝐶𝑂3
2−]: concentração do íon carbonato na água do mar. 

Tanto o Σ𝐶𝑂2 quanto a 𝑇𝐴 são propriedades conservadoras da água do mar, 

pois permanecem constantes sob mudanças de temperatura (𝑇) e pressão (𝑝) e 

obedecem à relação de mistura linear definida por Wolf-Gladrow et al. (2007). No 

entanto, as concentrações de espécies individuais do sistema carbonato variam com a 

temperatura e a pressão, uma vez que as constantes de equilíbrio variam com 𝑇 e 𝑝, 

assim como as concentrações de 𝐶𝑂2, 𝐻𝐶𝑂3
− e 𝐶𝑂3

2−, que não obedecem a uma 

relação de mistura linear (ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001). 

A distribuição das espécies do sistema de carbonato é uma função da 𝑇𝐴 e do 

Σ𝐶𝑂2. No entanto, elas podem ser apresentadas em termos de concentração (𝑚𝑜𝑙 ∙

𝑘𝑔−1) versus  𝑝𝐻 (Figura 1). É importante enfatizar que o 𝑝𝐻 não controla a distribuição 

de espécies do sistema carbonato, mas é controlado pelas reações químicas que 

fazem com que as espécies do sistema carbonato mudem através da adição ou 

remoção de prótons (ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001). Nas condições de 𝑝𝐻 da água 

do mar predomina o íon 𝐻𝐶𝑂3
− no sistema carbonato, considerando que as flutuações 

no 𝑝𝐻 refletem variações significativas entre 𝑝𝐶𝑂2 e [𝐶𝑂3
2−] (ZEEBE; WOLF-

GLADROW, 2001). 
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Figura 1: Plot de Bjerrum para os sistemas carbonato da água do mar para diversas variações de P, S e T. As 

linhas em azul, verde e vermelho representam as concentrações dos íons 𝐶𝑂2, 𝐻𝐶𝑂3
− e 𝐶𝑂3

2−, respectivamente. As 
linhas mais espessas representam valores de S=35, T=25°C e P=0 dbar; as de linha mais estreitas representam 
valores de S=35, T=0°C e P=0 dbar; enquanto as linhas tracejadas representam valores de S=35, T=25°C e P=3000 
dbar. A faixa marcada em torno de pH=8 representa os valores típicos de pH observados nos oceanos atuais 
(BARKER, 2013). 

O sistema de carbonato do oceano também pode ser descrito em termos de 

capacidade tampão natural (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5), capacidade essa de alterar seu equilíbrio para 

neutralizar uma perturbação no equilíbrio químico, seja na concentração, temperatura, 

volume ou pressão parcial. Essa capacidade é limitada pela quantidade de 𝐶𝑂2  

previamente armazenada, sendo que o equilíbrio do sistema carbonato é atingido na 

escala de tempo de 103 anos, em função da circulação oceânica (HAUCK, 2012).  

𝐶𝑂2(𝑎𝑞) +  𝐶𝑂3
2− +  𝐻2𝑂 = 2𝐻𝐶𝑂3

−       (5) 

A remoção de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 através de deposição mantém a capacidade tampão do 

sistema carbonato nos oceanos, enquanto a dissolução do 𝐶𝑎𝐶𝑂3 fornece um feedback 

negativo ao sistema (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 6). 

𝐶𝑂2(𝑎𝑞) +  𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝐻2𝑂 = 2𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐶𝑎+     (6) 



13 
 

Em resumo, os processos que liberam alcalinidade restauram a capacidade 

tampão do sistema carbonato aumentando a absorção do carbono 𝐶𝑂2(𝑎𝑡𝑚), enquanto 

os processos que consomem alcalinidade reduzem a capacidade tampão do sistema 

(RIDGWELL; ZEEBE, 2005; BOSTOCK et al., 2011). 

 

3.2 Bombas de carbono 

 

As bombas de carbono são responsáveis pela transferência de carbono entre a 

atmosfera, a superfície oceânica, o oceano profundo e a camada superficial de 

sedimentos. Existem três caminhos para a transferência de carbono nos reservatórios: 

a bomba de solubilidade, a bomba de carbono orgânico e a bomba de carbonato 

(Figura 2) (HAUCK, 2012; HAIN; SIGMAN; HAUG, 2014; SUNDQUIST; ACKERMAN, 

2014). 

Na interface oceano/atmosfera, o 𝐶𝑂2 pode entrar ou sair da água, dependendo 

do 𝑝𝐶𝑂2. A solubilidade de 𝐶𝑂2 é maior em temperaturas de água mais baixas, 

portanto, durante a formação de águas profundas, que ocorre em regiões polares 

específicas, mais 𝐶𝑂2 é dissolvido pela bomba de solubilidade em águas mais frias 

durante o seu processo de afundamento (TOGGWEILER et al., 2003a; SUNDQUIST; 

ACKERMAN, 2014).  

A bomba de carbono orgânico ocorre através do afundamento da matéria 

orgânica da superfície oceânica para o oceano profundo. Durante este processo, parte 

da matéria orgânica é oxidada, liberando 𝐶𝑂2 juntamente com nutrientes regenerados. 

O carbono orgânico será consumido quase que inteiramente durante a sua decantação 

através da coluna de água, muito pouco chegando ao fundo do oceano (TOGGWEILER 

et al., 2003b; HAIN; SIGMAN; HAUG, 2014).  

Já a bomba de carbonato consiste na remoção de carbono através da 

precipitação de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 por organismos marinhos para a formação de carapaças e 

esqueletos. Estas partes duras de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 também afundam e são depositadas no 

sedimento, onde podem, ou não, sofrer dissolução. Através da dissolução dos 

carbonatos, o carbono inorgânico dissolvido e a alcalinidade são adicionados ao 

oceano profundo. A adição de alcalinidade às águas profundas é, em parte, 
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responsável pelo armazenamento de carbono no oceano profundo, permitindo que o 

oceano receba mais 𝐶𝑂2 da atmosfera (ARCHER; MAIER-REIMER, 1994; ARCHER et 

al., 1997; HAUCK, 2012).  

Juntas, essas três bombas compõem os principais caminhos que controlam o 

ciclo do carbono através dos oceanos. É importante lembrar que essas bombas 

funcionam ao mesmo tempo, afetando diretamente uma à outra (SUNDQUIST; 

ACKERMAN, 2014). 

 

Figura 2: Os organismos fotossintéticos consomem 𝐶𝑂2 das águas superficiais (bomba de carbono 

orgânico, em verde) diminuindo o 𝛴𝐶𝑂2 e 𝐻𝐶𝑂3
− e aumentando 𝐶𝑂3

2−. Esta mudança também apresenta um aumento 

no 𝑝𝐻 e, consequentemente, uma redução em 𝑝𝐶𝑂2. Por outro lado, os organismos calcificantes extraem 𝑇𝐴 das 

águas superficiais (através da bomba de carbonato, em roxo), elevando 𝐻𝐶𝑂3
− e diminuindo 𝐶𝑂3

2−, deslocando o 

equilíbrio para um 𝑝𝐻 mais baixo, levando a um aumento em 𝐻𝐶𝑂3
− e 𝑝𝐶𝑂2. A matéria orgânica e o 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

produzidos na superfície oceânica são exportados para o oceano profundo, onde sofrem oxidação ou dissoluções, 
que libera 𝛴𝐶𝑂2 e 𝑇𝐴 para as águas profundas. O carbono também pode ser transportado através de mistura 

vertical, associada à bomba de solubilidade, que afetará diretamente 𝛴𝐶𝑂2. O 𝐶𝑂2 é mais solúvel em águas mais 

frias, que são transportadas para o oceano profundo levando um maior 𝛴𝐶𝑂2 em áreas de formação de massa de 

água. Nas regiões ascendentes, a água aquecida libera 𝐶𝑂2 e diminui 𝛴𝐶𝑂2 (adaptado de Hain et al. (2014) e Hauck 

(2012)). 

O efeito das bombas de carbono sobre o sistema carbonato oceânico pode ser 

descrito em termos das variações em Σ𝐶𝑂2 e 𝑇𝐴 causadas pelos processos inerentes a 

cada bomba (Figura 3). O carbono orgânico (𝐶𝑜𝑟𝑔), produzido através da fotossíntese 

na superfície oceânica, é exportado para o oceano profundo; o mesmo ocorre com 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 produzido por organismos calcários. O 𝐶𝑜𝑟𝑔 e 𝐶𝑎𝐶𝑂3 têm efeitos opostos sobre a 
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química do carbonato: 𝐶𝑜𝑟𝑔 remove Σ𝐶𝑂2, aumenta o 𝑝𝐻 e o [𝐶𝑂3
2−] enquanto diminui o 

𝑝𝐶𝑂2 de águas superficiais. Já o 𝐶𝑎𝐶𝑂3 remove 𝑇𝐴, diminui o 𝑝𝐻 e a [𝐶𝑂3
2−], 

aumentando o 𝑝𝐶𝑂2 nas águas superficiais. Em águas profundas, a respiração do 𝐶𝑜𝑟𝑔 

e a dissolução do 𝐶𝑎𝐶𝑂3 causam efeitos opostos no Σ𝐶𝑂2 e na 𝑇𝐴. O 𝐶𝑂2 é mais 

solúvel em águas mais frias, que ocorrem em áreas de formação de massa de água. 

Portanto, a água fria enriquecida em 𝐶𝑂2 e, consequentemente, com uma maior Σ𝐶𝑂2 é 

transportada, para o oceano profundo. O oposto ocorre nas regiões de ressurgência 

quando a água é aquecida, libera 𝐶𝑂2 e diminui Σ𝐶𝑂2 (HAUCK, 2012; HAIN; SIGMAN; 

HAUG, 2014).  

  

Figura 3: Efeito de vários processos sobre o  𝛴𝐶𝑂2 e a 𝑇𝐴 (setas). As linhas sólidas e tracejadas indicam 

níveis de 𝐶𝑂2 (𝑚𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝑘𝑔−1) dissolvido e 𝑝𝐻 em função do 𝛴𝐶𝑂2 e da  𝑇𝐴. A formação de 𝐶𝑎𝐶𝑂3reduz o 𝛴𝐶𝑂2 em 

duas unidades e a  𝑇𝐴 em uma unidade, conduzindo assim o sistema para níveis mais elevados de 𝐶𝑂2 e 𝑝𝐻 mais 

baixo. A entrada de 𝐶𝑂2 atmosférico no oceano aumenta o  𝛴𝐶𝑂2, enquanto a liberação de 𝐶𝑂2 para a atmosfera tem 

o efeito oposto. A 𝑇𝐴 permanece constante nestes dois casos (ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001). 



16 
 

3.3 O carbonato como mineral na água marinha 

 

A formação e a dissolução do carbonato de cálcio nos oceanos são importantes 

para o ciclo global do carbono, pois exercem controle sobre o 𝐶𝑂2 atmosférico em 

várias escalas de tempo (ARCHER et al., 1997). O equilíbrio entre a formação e a 

dissolução é controlado pela capacidade corrosiva da água do mar, que é uma função 

da [𝐶𝑂3
2−], também conhecida como o estado de saturação 𝐶𝑎𝐶𝑂3 na água do mar 

(ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001). 

As principais formas de 𝐶𝑎𝐶𝑂3  encontradas no oceano são: a calcita e a 

aragonita; ambas consistem em 𝐶𝑎𝐶𝑂3, no entanto, sua estrutura cristalina é diferente 

(romboédrica e ortorrômbica, respectivamente). Esta diferença faz com que esses 

minerais tenham diferentes propriedades físicas e químicas, incluindo a solubilidade. A 

aragonita é mais solúvel do que a calcita sob as mesmas condições de  temperatura, 

salinidade e pressão (ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001). Cada mineral possui sua 

constante de solubilidade, porém, de forma geral, a constante de solubilidade 𝐾𝑠𝑝
∗  é 

dada pela equação (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 7): 

𝐾𝑠𝑝
∗ =  [𝐶𝑎2+]𝑠𝑎𝑡 ∙ [𝐶𝑂3

2−]𝑠𝑎𝑡      (7) 

onde [𝐶𝑂3
2−]𝑠𝑎𝑡 é a soma das concentrações de íons de carbonato em equilíbrio total 

(íons livre e complexado) em uma solução de água do mar saturada com relação a 

𝐶𝑎𝐶𝑂3. No equilíbrio, o produto das concentrações de 𝐶𝑎2+ e 𝐶𝑂3
2− em solução é dado 

pelo lado esquerdo da equação (7). No entanto, se [𝐶𝑎2+]𝑠𝑎𝑡 ∙ [𝐶𝑂3
2−]𝑠𝑎𝑡 for maior do 

que a constante de solubilidade 𝐾𝑠𝑝
∗ , a solução é supersaturada com 𝐶𝑎𝐶𝑂3, caso 

contrário, se menor do que a constante de solubilidade 𝐾𝑠𝑝
∗ , a solução está sub-

saturada. O grau de saturação de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 na água do mar, Ω (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 8), é expresso 

como: 

Ω =  
([𝐶𝑎2+]

𝑆𝑊
∙[𝐶𝑂3

2−]
𝑆𝑊

)

𝐾𝑠𝑝
∗       (8) 

onde [𝐶𝑎2+]𝑆𝑊 e [𝐶𝑂3
2−]𝑆𝑊 são as concentrações dos íons 𝐶𝑎2+ e 𝐶𝑂3

2− na água do mar 

e 𝐾𝑠𝑝
∗  é o produto da solubilidade nas condições in situ de temperatura, salinidade e 

pressão. Quando Ω >  1 a água do mar é supersaturada, enquanto que quando Ω <  1 

a água do mar está sub-saturada. O grau de saturação do  𝐶𝑎𝐶𝑂3 é controlado 
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principalmente pela concentração de íons carbonato, uma vez que [𝐶𝑎2+] varia pouco 

no oceano aberto (ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001; RIEBESELL et al., 2010; 

BOSTOCK et al., 2011). 

A dissolução do 𝐶𝑎𝐶𝑂3 aumenta em temperaturas mais baixas e com o aumento 

da pressão, portanto, a dissolução aumenta com a profundidade nos oceanos (Figura 

4). O 𝐶𝑎𝐶𝑂3 é preservado acima do horizonte de saturação, profundidade onde Ω =  1 

e a água do mar é supersaturada. Abaixo deste horizonte o 𝐶𝑎𝐶𝑂3 começa a se 

dissolver à medida em que as águas ficam sub-saturadas em íons carbonato. A 

aragonita e a calcita têm diferentes horizontes de saturação, pois possuem diferentes 

constantes de solubilidade. Essas profundidades também variam entre oceanos sendo 

mais profundos no Atlântico e mais superficiais no Índico e no Pacífico. Esta diferença 

entre os oceanos é devido à capacidade corrosiva da massa de água de fundo que 

vem do Pacífico, uma vez que esta água é mais antiga em relação ao momento em que 

esteve em contato com a atmosfera, de modo que sofreu uma maior quantidade de 

oxidação da matéria orgânica, portanto, apresenta um maior conteúdo de 𝐶𝑂2 e, 

consequentemente, menor teor de íons de carbonato. A profundidade em que o 

sedimento é praticamente isento de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 é a profundidade de compensação de 

carbonato de cálcio (CCD – Calcite Compensation Depth). O intervalo entre o horizonte 

de saturação e o CCD é conhecido como lisoclina ou a zona de transição (ZEEBE; 

WOLF-GLADROW, 2001; BOSTOCK et al., 2011). 
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Figura 4: Ilustração da preservação da calcita variando em profundidade em relação a 𝛺 e ao %𝐶𝑎𝐶𝑂3. 

CSH  (Calcite Saturation Horizon) – horizonte de saturação de calcita, a profundidade onde o 𝛺𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑒 = 1; CCD 

(Calcite Compensation Depth) – profundidade de compensação da calcita, onde %𝐶𝑎𝐶𝑂3 é 20%, Snowline - 

profundidade onde não há mais 𝐶𝑎𝐶𝑂3 no sedimento, equivalente à profundidade de compensação geoquímica 

(GCD – Geochemical Compensation Depth) (BOSTOCK et al., 2011). 

 

3.4 Variações glaciais/interglaciais do ciclo do carbono 

 

Os registros quaternários fornecem um vasto material para o estudo das 

variações glaciais/interglaciais, permitindo estudos detalhados sobre as interações 

entre biosfera, hidrosfera e atmosfera, além do ciclo do carbono (BROECKER, 1982; 

ANDERSON; LEE, 2013). Através de registros de testemunhos de gelo deste período, 

foi possível identificar períodos de diminuição e aumento de  𝐶𝑂2 atmosférico, além de 

outros gases de efeito estufa, que ocorreram em paralelo com os períodos glaciais e 

interglaciais (PETIT et al., 1999; SIGMAN; BOYLE, 2000; BARBANTE et al., 2006).  

A temperatura, o 𝐶𝑂2 atmosférico e os isótopos de oxigênio marinhos 

apresentam padrões semelhantes em registros de testemunhos de gelo e sedimentos, 

o que indica o 𝐶𝑂2 como mecanismo amplificador dos ciclos glaciais/interglaciais 

(ANDERSON; LEE, 2013). Os registros de testemunhos de gelo de Vostok nos últimos 

quatro ciclos glaciais mostram um aquecimento rápido no final dos períodos glaciais 
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seguido de resfriamento gradual no final dos períodos interglaciais (Figura 5). Este 

padrão também é observado na curva 𝐶𝑂2 e em registros de isótopos de oxigênio em 

sedimentos marinhos e em testemunhos de gelo da Groenlândia, indicando que as 

variações registradas ocorreram em escala global, com pequenos efeitos locais ou 

regionais (ANDERSEN et al., 2004; BARBANTE et al., 2006; MARGARI et al., 2010). 

Através da comparação entre as magnitudes da temperatura e as variações 

atmosféricas de [𝐶𝑂2], é possível estabelecer a sensibilidade climática às alterações 

nas emissões 𝐶𝑂2. 

 

Figura 5: Comparação entre as curvas de 𝛿18𝑂 (LR04 e MD95-2042)(LISIECKI; RAYMO, 2005; GOVIN et al., 

2014) com as curvas de 𝐶𝑂2 e temperatura (°C) do testemunho de gelo de Vostok (PETIT et al., 1999). 

Dentro dos ciclos glaciais ocorrem episódios climáticos abruptos como os 

eventos de Dansgaard-Oeschger (DO), caracterizados por períodos interstadiais, 
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relativamente mais quentes, e períodos stadiais, relativamente mais frios 

(DANSGAARD et al., 1982; ANDERSON; LEE, 2013). Esses eventos aparecem nos 

registros de isótopos de oxigênio, cada um com duração entre 600 a 2000 anos 

(DANSGAARD et al., 1982; ANDERSON; LEE, 2013). Outros eventos de escala 

milenar que ocorreram durante o último glacial foram os eventos de Heinrich (H), 

inicialmente identificados por fragmentos de rocha proveniente do transporte por gelo 

observado em testemunhos de sedimentos do Atlântico Norte (HEINRICH, 1988; 

ANDERSON; LEE, 2013), ocorrendo durante os períodos frios dos ciclos DO. As 

semelhanças de eventos stadiais DO e eventos H são observadas no Younger Dryas 

(também considerado o último evento H). Estes eventos são significativos no ciclo do 

carbono, alterando o 𝐶𝑂2 atmosférico na ordem de 20 𝑝𝑝𝑚𝑣, que representa ~10% do 

𝐶𝑂2 atmosférico durante os períodos glaciais, indicando mais uma vez que as 

mudanças climáticas e o ciclo do carbono estão estreitamente relacionados 

(SUNDQUIST; ACKERMAN, 2014). 

Apenas uma fração do carbonato produzido em superfície nos oceanos chega 

ao fundo oceânico e é preservado nos sedimentos. Essa fração de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 que é 

soterrada afeta a alcalinidade da água do mar e o carbono inorgânico total, sendo, 

dessa forma, importante para o entendimento dos processos que controlam o 𝑝𝐶𝑂2 

atmosférico. Através de estudos dos mecanismos que controlam atualmente a 

preservação e dissolução do 𝐶𝑎𝐶𝑂3 é possível entender como ocorreram variações na 

química oceânica no passado (EMERSON; HEDGES, 2008).  

 

3.4.1 O papel dos oceanos nas variações glaciais/interglaciais 

 

Os oceanos contêm 60 vezes mais carbono que a atmosfera, sendo que a maior 

parte do carbono contido nos oceanos está armazenada em maiores profundidades e 

não tem contato com a atmosfera (ANDERSON; LEE, 2013). Portanto, o oceano é o 

reservatório mais provável capaz de transferir grandes quantidades de carbono em 

escala de tempo glacial/interglacial (SIGMAN; HAIN; HAUG, 2010). Broecker (1982) já 

havia previsto que mudanças na química dos oceanos eram necessárias para que 

ocorressem as variações 𝑝𝐶𝑂2 atmosféricas observadas entre períodos 



21 
 

glaciais/interglaciais. Consequentemente, tornou-se necessário compreender os 

mecanismos responsáveis pelo sequestro de 𝐶𝑂2 e sua liberação na interface 

oceano/atmosfera em escala de tempo glacial/interglacial, tema que continua sendo o 

foco de várias pesquisas. 

São apontados como mecanismo de sequestro de carbono as bombas de 

carbono, que desempenham um papel importante na redistribuição do carbono entre os 

reservatórios à medida em que retiram o carbono da atmosfera e o transferem para o 

oceano profundo. Todas as bombas de carbono são sensíveis às mudanças climáticas 

em diferentes graus, sendo um dos mecanismos utilizados para explicar as flutuações 

da 𝑝𝐶𝑂2 em escala glacial/interglacial. Cada bomba de carbono é afetada por 

diferentes processos. A bomba de solubilidade é afetada por variações de temperatura, 

salinidade e pela cobertura de gelo marinho (SUNDQUIST; ACKERMAN, 2003; 

TOGGWEILER et al., 2003a), enquanto a bomba de carbono orgânico será 

influenciada adicionalmente pela produção primária, insolação e disponibilidade de 

nutrientes; o que a torna sensível às mudanças climáticas diretas, bem como ao 

impacto do clima em outros processos (ex: mistura oceânica, nível do mar e fluxo 

continental contínuo) (HAUCK, 2012; HAIN; SIGMAN; HAUG, 2014).  

Diferente da bomba de solubilidade e da bomba de carbono orgânico, a bomba 

de carbonato fornece material aos sedimentos, portanto, afetando o armazenamento de 

carbono glacial/interglacial através da precipitação e dissolução de 𝐶𝑎𝐶𝑂3, sendo capaz 

de remover carbono do sistema em escala de tempo mais longas (SUNDQUIST; 

ACKERMAN, 2003; HAUCK, 2012). Outro efeito sobre 𝐶𝑎𝐶𝑂3 é o equilíbrio químico 

entre a água do mar e o carbonato, uma vez que a solubilidade do carbonato é sensível 

às variações em vários parâmetros físicos e químicos (ver seção 3.1 para detalhes 

sobre a química do carbonato de água do mar). Todos os processos acima descritos 

são influenciados por mudanças climáticas através de variações de temperatura, 

salinidade, produção primária e do nível do mar (SUNDQUIST; ACKERMAN, 2003). 

De forma simplificada, seria esperado que durante os períodos glaciais a 

temperatura da superfície do mar seria em média mais baixa que durante os períodos 

interglaciais, o que permitiria uma absorção maior de 𝐶𝑂2 atmosférico pelos oceanos 

(bomba de solubilidade). Por outro lado, também ocorreria um aumento da salinidade 
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nos oceanos durante o período glacial. Mantendo todos os outros parâmetros, o 

aumento de salinidade reduziria a solubilidade de 𝐶𝑂2 na água do mar. O efeito destas 

duas variações resultaria em uma redução do 𝑝𝐶𝑂2 atmosférico em ~23,5 𝑝𝑝𝑚𝑣 

(SIGMAN; BOYLE, 2000), representando aproximadamente 25% da variação 

observada de 80 −  100 𝑝𝑝𝑚𝑣 de 𝐶𝑂2 entre períodos glaciais/interglaciais. 

Considerando a química do carbonato no oceano, observam-se dois possíveis 

mecanismos de controle: o intemperismo e a bomba biológica, essa sendo composta 

pela soma da bomba de carbonato e da bomba de carbono orgânico. O intemperismo 

de carbonatos continentais adiciona 𝑇𝐴 aos oceanos, enquanto o soterramento de 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 remove  𝑇𝐴. O equilíbrio entre entrada e remoção de carbonato exerce um 

controle sobre a alcalinidade do oceano profundo e afeta a profundidade da lisoclina. 

Por exemplo, durante o período glacial o aumento do intemperismo teria aprofundado a 

lisoclina, diminuindo o 𝑝𝐶𝑂2 atmosférico, no entanto, para armazenar a quantidade 

restante de 𝐶𝑂2 a lisoclina teria sido mais de 2 𝑘𝑚 mais profunda durante o 𝑈𝐺𝑀. 

Todavia, registros indicam que a variação na profundidade da lisoclina durante o 𝑈𝐺𝑀 

foi inferior à 1 𝑘𝑚, quando comparado com o Holocene, portanto, o intemperismo não 

deve ter sido o mecanismo de mais atuante (BROECKER, 1982, 1987, 2003).  

Quanto à bomba biológica (carbono orgânico e bomba de carbonato são aqui 

considerados em conjunto), uma diminuição na razão 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐶𝑜𝑟𝑔 causaria alterações 

na alcalinidade e na taxa de soterramento também diminuindo a profundidade da 

lisoclina. No entanto, os registros de águas profundas não fornecem evidências para 

este processo como um mecanismo primário de redução do teor de 𝐶𝑂2 atmosférico 

(ARCHER; MAIER-REIMER, 1994; SIGMAN; BOYLE, 2000). As mudanças na 

disponibilidade de nutrientes também precisam ser consideradas, no entanto, elas não 

serão detalhadas aqui (para mais informações, consulte Sigman & Boyle (2000) e 

referências ali contidas). 

 

3.5 Indicadores utilizados em estudos da dissolução 

 

As primeiras técnicas desenvolvidas para o estudo do sistema carbonato no 

passado foram técnicas qualitativas que consistem em uma variedade de indicadores 
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que tentam estimar o grau de preservação do 𝐶𝑎𝐶𝑂3 no sedimento marinho 

(BROECKER, 2003). O princípio básico desses métodos é que eles devem fornecer de 

forma prática, rápida ou de baixo custo um perfil das variações ocorridas no sistema 

carbonato. 

Estudos baseados em indicadores qualitativos podem ser usados para observar 

tendências nas variações do íon carbonato da água de fundo ao longo do tempo. Para 

isso, assume-se que o efeito da água intersticial sobre o carbonato ocorre na mesma 

proporção que as variações na concentração do íon carbonato da água de fundo 

(BROECKER, 2003). No entanto, reconstruções das variações na concentração íon 

carbonato baseados nesses métodos estão limitados por processos de dissolução pós-

deposicional que podem ocorrer na água intersticial levando à distorção da 

concentração de íon carbonato real das massas de água de fundo (BROECKER, 2003; 

HÖNISCH; ALLEN, 2013). 

Apesar de suas limitações, estes indicadores possibilitaram desenvolvimentos 

importantes na compreensão do sistema carbonato do oceano profundo. Os 

indicadores qualitativos também mostram que o impacto da dissolução foi maior 

durante os períodos interglaciais do que nos períodos glaciais, o que indica que a zona 

de transição de carbonato estava em maior profundidade durante o período glacial 

(FARRELL; PRELL, 1989). Também foi observado, através da proporção de 

fragmentos/testa de foraminíferos inteiros, que a preservação das carapaças foi melhor 

durante os períodos glaciais do que durante os períodos interglaciais (IMBRIE et al., 

1992). Esses métodos também permitiram observar um evento de dissolução 

pronunciado no Atlântico que ocorreu no início do último ciclo glacial (CURRY; 

LOHMANN, 1986). 

Existem diversos indicadores de dissolução. No entanto, são apresentados aqui 

apenas aqueles utilizados no presente estudo. A tabela 1 contém uma lista dos 

indicadores de dissolução utilizados com uma breve descrição de cada indicador, suas 

desvantagens e principais referências; em seguida, os mesmos indicadores são 

descritos em detalhes.  
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Tabela 1: Aplicabilidade de indicadores de dissolução qualitativos para o estudo do sistema carbonato e suas desvantagens. 

 

Método Ano Descrição resumida Desvantagens Autores 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐵𝑟𝑜𝑒𝑐𝑘𝑒𝑟/𝐶𝑙𝑎𝑟𝑘 1999 

Parte da premissa de que durante a 
dissolução as carapaças de 

carbonato quebrarão em frações 
menores que 63 𝜇𝑚. Este método foi 
calibrado para sedimentos de baixas 
latitudes em várias profundidades da 

coluna de água. 

A calibração não é aplicável aos 
períodos glaciais, possivelmente devido 

ao aumento da contribuição de 
cocolitoforídeos. Também pode ser 

influenciado por mudanças nas 
condições ambientais entre os períodos 

glaciais/ interglaciais. 

(BROECKER; 
CLARK, 1999) 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐶ℎ𝑖𝑢/𝐵𝑟𝑜𝑒𝑐𝑘𝑒𝑟 2008 

O %𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 é comparado ao  

%𝐶𝑎𝐶𝑂3 da fração < 20 𝜇𝑚, que 
corresponde a fração do carbonato 

que contém os cocolitoforídeos. 
Esse índice reflete uma maior 
tendência de dissolução dos 

foraminíferos quando comparados 
aos cocolitoforídeos. 

Depende da proporção inicial de 
foraminíferos para cocolitoforídeos, que 

não é conhecida. 

(CHIU; 
BROECKER, 

2008b) 

Tamanho de grão 
2002 

e 
2003 

A diminuição do tamanho de grão 
indicaria um aumento da dissolução 
do carbonato devido a fragmentação 

dos microfósseis calcários. 

Falta de padronização do método, 
calibração e análogos modernos, assim 
como baixa concentração de carbonato 

nas frações granulométricas. 

(STUUT; 
PRINS; FRED 

JANSEN, 2002; 
GRÖGER; 
HENRICH; 

BICKERT, 2003) 

Índice de 
fragmentação 

(𝐼𝐹) 

1985 
e 

1989 

Consiste em contar o número de 
fragmentos de foraminíferos 

planctônicos em relação ao número 
de foraminíferos planctônicos inteiros, 
uma vez que a dissolução aumenta a 

quantidade de foraminíferos 
fragmentados. Este método diminui a 

dependência de se conhecer a 
composição inicial da fauna viva. 

Embora diminua a dependência da 
composição original da fauna viva, não a 

elimina. Envolve trabalho manual na 
contagem e identificação das espécies. 

(PETERSON; 
PRELL, 1985; 
WU; BERGER, 

1989) 
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Razão entre 
espécies de 
foraminíferos 

planctônicos mais e 
menos resistentes à 

dissolução 
(𝐸𝑅𝐷 e 𝐵𝐷𝐼) 

1967 
e 

1970 

A partir do ranqueamento de 
dissolução de foraminíferos 

planctônicos, quanto maior for a 
representatividade de foraminíferos 

resistentes a dissolução em uma 
amostra total mais dissolução 

preferencial das espécies menos 
resistentes teria ocorrido.  

Depende da composição original da 
fauna, que é desconhecida. 

Método manual que envolve contar e 
identificar espécies. 

(RUDDIMAN; 
HEEZEN, 1967; 
BERGER, 1970) 

Índice de 
foraminíferos 
bentônicos e 

planctônicos (B/P) 

1971 

A variação na proporção de 
foraminíferos planctônicos e 

bentônicos se dará pela dissolução 
preferencial de foraminíferos 

planctônicos 

Diversos outros fatores como 
profundidade, aporte de matéria orgânica 
e variação na oxidação da água de fundo 

podem influenciar esse indicador. 

(PARKER; 
BERGER, 1971) 

Abundância e grau 
de dissolução de 

Hoeglundina elegans 

1981 
e 

2017 

H. elegans sofre uma alteração visual 
em sua carapaça devido à dissolução 
sendo possível determinar diferentes 

graus de dissolução. 

Sua ausência não significa 
obrigatoriamente que houve dissolução, 
é dependente das condições ambientais 

iniciais. 

(CORLISS; 
HONJO, 1981; 
GONZALES et 

al., 2017) 

Peso normalizado 
por tamanho (SNW – 

SBW, MBW e pA) 
1995 

Consiste na pesagem de carapaças 
inteiras de foraminíferos mono-

específicos de um tamanho restrito. A 
variação do peso seria indicativa 

então de uma variação na espessura 
da parede da carapaça. Este método 

é independente da composição 
original da fauna. 

A espessura da carapaça depende de 
condições ambientais para o 

crescimento foraminífero. Não diferencia 
variações na concentração de íon 

carbonato da água do fundo e da água 
dos poros. Quando a dissolução se torna 

significativa a ponto de causar 
fragmentação pode introduzir um viés, 
uma vez que espécimes mais frágeis 

tendem a fragmentar primeiro. 

(LOHMANN, 
1995) 

CEX’ 1999 
Consiste na razão entre espécies de 

cocolitoforideos mais ou menos 
resistentes à dissolução. 

Depende das variações ecológicas e 
evolutivas destas espécies. O índice é 
falho em regiões onde há restrições de 
nutrientes e sob temperaturas baixas. 

(DITTERT et al., 
1999) 
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3.5.1 Teor de carbonato em diferentes frações do sedimento 

 

Um dos primeiros métodos implementados foi a avaliação do conteúdo de 

carbonato no sedimento bruto. Para isso existem vários métodos analíticos que podem 

ser usados com uma precisão maior ou menor (CHANEY; SLONIM; SLONIM, 1982) e, 

de modo geral, é uma técnica rápida e fácil. Porém, há desvantagens que precisam ser 

consideradas: a concentração de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 no sedimento depende de sua produção em 

superfície, da entrada de material terrígeno proveniente do continente, que pode causar 

um efeito de diluição, e dos processos pós-deposicionais de dissolução que podem 

ocorrer (DAMUTH, 1975; VOLAT; PASTOURET; VERGNAUD-GRAZZINI, 1980; 

HUANG; WANG; ZHAO, 1999). Distinguir qual desses três fatores é dominante no 

controle do conteúdo de carbonato no sedimento é muito difícil, principalmente entre a 

variação na produtividade e o aumento de aporte de material terrígeno. Os efeitos de 

dissolução, muitas vezes, podem ser observados quando o material é examinado sob 

estereomicroscópio com aumento suficiente, no entanto, não é possível quantificar os 

efeitos da dissolução.  

Dessa forma, a relação entre o %𝐶𝑎𝐶𝑂3 e os eventos de dissolução não é 

simples e resulta que o %𝐶𝑎𝐶𝑂3 em si não é um bom indicador de dissolução. Além 

disso, o %𝐶𝑎𝐶𝑂3 como um todo é pouco sensível à dissolução até que esta seja muito 

intensa. 

Surgiu, então, uma proposta que pretendia contornar esse problema e, ao 

mesmo tempo, melhorar o tempo de análise necessário para o índice de fragmentação. 

O índice Broecker/Clark (BROECKER; CLARK, 1999) propõe que seja feita uma razão 

entre o teor de carbonato da fração > 63 𝜇𝑚 e o teor de carbonato no sedimento bruto. 

O princípio desse índice é o de que, conforme os foraminíferos inteiros vão se 

fragmentando, seu tamanho diminui e eles ficariam retidos nas peneiras de tamanhos 

menores. Esse índice varia entre 0 e 1, dessa forma, quanto menor for o índice mais 

fragmentação haverá ocorrido. 

No entanto, o índice Broecker/Clark não leva em consideração outros fatores 

que podem interferir na proporção entre o teor de carbonato das diferentes frações, 

como a variação na proporção inicial de foraminíferos planctônicos, foraminíferos 
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bentônicos, cocolitoforídeos e outros organismos calcários, e a própria composição das 

associações de foraminíferos em termos de organismos adultos e juvenis.  

A razão entre o teor de carbonato da fração > 63 𝜇𝑚 sobre o teor de carbonato 

no sedimento bruto foi calibrado com relação a amostras de topo de testemunhos de 

baixas latitudes em diferentes profundidades de coluna d’água (BROECKER; CLARK, 

1999), no entanto, essa calibração não pode ser aplicada a períodos glaciais 

(BROECKER; CLARK, 2001b). 

Na tentativa de melhorar esse indicador foi desenvolvido o índice Chiu/Broecker 

(CHIU; BROECKER, 2008b) que segue o mesmo princípio do anterior, porém utiliza a 

malha de 20 𝜇𝑚 como separador das frações. Por trás desse índice há um princípio um 

pouco diferente, ao invés de buscar quantificar a fragmentação ocorrida, esse índice se 

baseia na diferença de resistência à dissolução entre os foraminíferos e os 

cocolitoforídeos. A fração > 20 𝜇𝑚 contém foraminíferos inteiros e a maior parte dos 

fragmentos, enquanto a fração < 20 𝜇𝑚 é composta majoritariamente de 

cocolitoforídeos. Os cocolitoforídeos são considerados, geralmente, mais resistentes à 

dissolução que os foraminíferos (HAY, 1970; HONJO, 1976; FRENZ; HENRICH, 2007), 

fazendo com que essa razão fosse mais robusta em relação à anterior. Desta forma, 

esse indicador apresenta uma certa melhoria com relação ao anterior, uma vez que ele 

consegue isolar, de certa forma, a contribuição dos cocolitoforídeos dos demais 

organismos carbonáticos.  

Contudo, as mesmas limitações em relação à proporção entre o teor de 

carbonato das diferentes frações em função da variação na proporção inicial de 

foraminíferos planctônicos, foraminíferos bentônicos, cocolitoforídeos e outros 

organismos calcários continuam a ser aplicáveis ao índice Chiu/Broecker. 

 

3.5.2 Variações de tamanho de grão no sedimento bruto 

 

Diversos estudos foram realizados utilizando a avaliação de tamanho de grão do 

sedimento pelágico como um traçador espacial e temporal da variabilidade da 

sedimentação carbonática (STUUT; PRINS; FRED JANSEN, 2002; GRÖGER; 

HENRICH; BICKERT, 2003; NIGAM, 2005; FRENZ; HENRICH, 2007). Apesar de 



28 
 

variarem quanto à metodologia empregada, o princípio fundamental é sempre o 

mesmo, sendo inclusive similar ao princípio fundamental dos índices Broecker/Clark e 

Chiu/Broecker.  

De modo geral, a diminuição do tamanho de grão, a partir de uma análise 

granulométrica efetuada no sedimento bruto (sem a eliminação do 𝐶𝑎𝐶𝑂3), pode indicar 

um aumento da dissolução do carbonato, como resultado do aumento da fragmentação 

dos microfósseis calcários.  

O sedimento pelágico tem como contribuintes principais os foraminíferos e os 

pteorópodes, contribuindo para a fração tamanho areia e silte (> 20 𝜇𝑚), e os 

cocolitoforídeos, contribuindo para a fração tamanho silte (< 20 𝜇𝑚) e argila (FRENZ et 

al., 2005). Dessa forma, as características do tamanho de grão estão sujeitas às 

variações nas taxas de produção desses grupos, além dos efeitos progressivos da 

dissolução que resultam em uma fragmentação, aumentando a transferência de 

partículas maiores para frações mais finas. 

Dois estudos independentes evidenciaram o potencial do uso da variação de 

tamanho de grão para estudos de preservação do carbonato (STUUT; PRINS; FRED 

JANSEN, 2002; GRÖGER; HENRICH; BICKERT, 2003). Esses estudos demonstraram, 

através da comparação com o índice de fragmentação de foraminíferos planctônicos, 

que com a progressão da dissolução há uma diminuição no tamanho do silte 

carbonático, enquanto ocorre um aumento em tamanho na lama carbonática, indicando 

a transferência de partículas maiores para frações mais finas. Ambos os estudos 

pressupõem que a taxa de produção dos contribuintes em cada faixa de tamanho 

permaneceu constante ao longo do tempo, o que possivelmente não deve ter ocorrido. 

Outra forma de se utilizar esse indicador seria através da proporção da fração grossa 

em relação ao sedimento total, por exemplo, a fração > 150 𝜇𝑚 (BARKER, 2013). 

Estudos de variação do tamanho de grão apresentam um alto potencial em 

avaliações quanto a variação na preservação do carbonato. No entanto, faltam estudos 

de comparação com análogos modernos para a calibração desse indicador, assim 

como uma padronização metodológica. Outro fator que dificulta sua utilização é que 

esse indicador estaria limitado pela contribuição do carbonato nas frações 

granulométricas, principalmente na fração silte. Uma vez que pequenas quantidades de 
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sedimento, tanto carbonático quando siliciclástico, podem se perder ao longo do 

processo analítico causando uma alteração nas proporções inicialmente encontradas 

no sedimento, principalmente em baixas concentrações de partículas de carbonato, 

pode ocorrer a introdução de ruídos e levar a interpretações equivocadas da 

distribuição do tamanho de grão.  

 

3.5.3 Índice de fragmentação 

 

Outro indicador utilizado em estudos de dissolução/preservação de foraminíferos 

planctônicos é o índice de fragmentação. Esse índice parte do princípio de que, 

conforme ocorre a dissolução, os foraminíferos vão sendo quebrados em fragmentos 

menores e, portanto, a proporção entre fragmentos e foraminíferos inteiros seria um 

indicativo dos processos de dissolução ou preservação. Esse índice vem sendo 

amplamente utilizado para reconstruções da intensidade de dissolução em vários 

cenários distintos. 

Existem, no entanto, alguns fatores que dificultam a aplicação desse índice e, 

principalmente, a sua utilização para estimar concentrações do íon carbonato da água 

de fundo. A principal questão é a não-linearidade do índice de fragmentação. Uma vez 

que uma única carapaça pode se fragmentar em diversos pedaços, a razão simples 

entre o número de fragmentos e de carapaças de foraminíferos inteiros tende a ser 

excessivamente sensível ao início do evento de dissolução, perdendo a sua 

sensibilidade conforme o evento de dissolução progride ou se intensifica.  

Uma das formas encontradas para minimizar esse efeito foi o uso de uma 

padronização do número de fragmentos contados numa amostra pelo número médio de 

vezes que uma carapaça de foraminífero se fragmenta (LE; SHACKLETON, 1992). A 

inclusão desse termo de correção ajuda a melhorar a linearidade do indicador, todavia, 

o índice de fragmentação continua sendo mais sensível ao início do processo de 

dissolução ou a eventos menos intensos. Isto porque, em eventos de dissolução mais 

intensos ou prolongados, os fragmentos vão ser dissolvidos com uma velocidade maior 

que a introdução de novos fragmentos a partir da quebra de carapaças de 

foraminíferos inteiros. Dessa forma, em eventos de dissolução mais intensos ou 
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prolongados, haverá uma alteração na proporção entre fragmentos e carapaças de 

foraminíferos inteiros causada pela dissolução dos fragmentos e não pela diminuição 

na quebra de carapaças de foraminíferos inteiros.  

Existem na literatura dois principais métodos de quantificação de fragmentos de 

foraminíferos em assembleias (BERGER, 1970; LE; SHACKLETON, 1992). A diferença 

entre os dois métodos é que o primeiro (BERGER, 1970) considera todos os 

fragmentos de foraminíferos planctônicos, enquanto o segundo (LE; SHACKLETON, 

1992) corrige o número de fragmentos por um fator de 8, ou seja, o número de vezes 

estimado que uma carapaça de foraminífero planctônico é quebrada durante o 

processo de dissolução  (LE; SHACKLETON, 1992). 

A razão entre fragmentos de foraminíferos planctônicos e carapaças de 

foraminíferos planctônicos inteiros não foi calibrada para [𝐶𝑂3
2−], nem normalizadas 

para pressão. Apesar de esses indicadores serem utilizados em diversos estudos, eles 

não foram utilizados em suficientes estudos específicos do sistema carbonato 

(BROECKER, 2003). 

 

3.5.4 Índice de foraminíferos planctônicos mais e menos resistentes à dissolução 

 

Uma das consequências da dissolução é a diminuição da espessura da parede 

de carapaças calcárias seguida por quebra. As diferentes espécies de foraminíferos 

são mais ou menos susceptíveis a esse processo, dependendo da espessura inicial da 

parede de suas carapaças, além de outros fatores como a sua composição química e o 

arranjo dos cristais de calcita nas carapaças dos foraminíferos planctônicos. Devido a 

essa diferença de sensibilidade, a dissolução pode levar a uma alteração na 

composição das assembleias de foraminíferos e de cocolitoforídeos que chegam ao 

fundo do oceano e são preservados nos sedimentos. 

Existem diversas variações desse indicador, porém, os mais utilizados são: a 

razão entre foraminíferos planctônicos menos resistentes e os mais resistentes à 

dissolução direta (𝐸𝑅𝐷 – espécies resistentes à dissolução); e a razão de espécies 

resistentes à dissolução com um fator de correção por espécie em função de sua 

susceptibilidade à dissolução (𝐵𝐷𝐼 – Berger Dissolution Index) (LE; SHACKLETON, 
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1992). Ambos os métodos foram elaborados a partir da tabela de dissolução de 

espécies de foraminíferos planctônicos (tabela 3) (BERGER, 1968, 1970).  

O 𝐸𝑅𝐷 consiste na soma simples das espécies de foraminíferos planctônicos 

resistentes à dissolução dividida pelo total de foraminíferos planctônicos na amostra. 

Por sua vez, o 𝐵𝐷𝐼 utiliza apenas as espécies de foraminíferos planctônicos que se 

encontram classificados na tabela de dissolução; multiplica-se o ranque da espécie 

pela porcentagem da mesma na amostra, em seguida é feita a somatória de todas as 

espécies, a qual é dividida pela somatória do ranqueamento sobre o número total de 

espécimes ranqueados dentro da amostra (fórmulas encontram-se na sessão 5.3.1). A 

intenção de utilizar o ranqueamento das espécies como um fator para calcular esse 

índice de dissolução parte da ideia de normalizar as espécies, o que diminuiria o efeito 

da abundância de um determinado grupo sobre o todo. 

Tabela 2: Ranqueamento de espécies mais susceptíveis a dissolução (espécie 1) às mais resistentes a 
dissolução (espécie 22) segundo Berger (1970). As espécies indicadas com (*) sofreram alteração de gênero desde 
a publicação de Berger (1970). Optou-se por manter a nomenclatura como aparece na tabela original. Atualmente 
essas espécies são conhecidas por: 4) Globoturborotalita rubescens; 5) Trilobatus sacculifer; 9) Turborotalita 

quinqueloba; 16) Neogloboquadrina dutertrei e 17) Neogloboquadrina pachyderma. 

Espécies sensíveis à dissolução Espécies resistentes à dissolução 

1. Globigerinoides ruber 12. Globorotalia hirsuta 

2. Orbulina universa 13. Globorotalia truncatulinoides 

3. Globigerinella siphonifera 14. Globorotalia inflata 

4. Globigerina rubescens* 15. Globorotalia cultrata 

5. Globigerinoides sacculifer* 16. Globorotalia dutertrei* 

6. Globigerinoides tenellus 17. Globigerina pachyderma, s.l.* 

7. Globigerinoides conglobatus 18. Pulleniatina obliquiloculata 

8. Globigerina bulloides 19. Globorotalia crassaformis 

9. Globigerina quinqueloba* 20. Sphaeroidinella dehiscens 

10. Globigerinita glutinata 21. Globorotalia tumida 

11. Candeina nitida 22. Turborotalita humilis 

As razões entre espécies de foraminíferos menos e mais sensíveis à dissolução 

são melhores indicadores de processos de dissolução de baixa intensidade, uma vez 

que, em processos de dissolução mais intensos, podem ocorrer a dissolução tanto de 
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espécies resistentes quanto das susceptíveis, afetando a sensibilidade do indicador a 

processos de dissolução fortes.  

A principal desvantagem desses indicadores é que podem ser influenciados pelo 

controle ambiental inicial sobre a composição da assembleia. As assembleias de 

foraminíferos planctônicos são bastante sensíveis às condições ambientais em 

superfície sendo, inclusive, amplamente utilizadas para reconstruções ambientais, 

como a variação da temperatura de superfície ao longo do tempo, uma vez que a 

distribuição dos mesmos se dá ao longo de cinturões latitudinais. Essa sensibilidade 

faz com que a interpretação da assembleia de foraminíferos planctônicos, quanto à 

dissolução, esteja sujeita a um alto grau de incerteza.  

 

3.5.5 Índice de foraminíferos bentônicos e planctônicos 

 

Os foraminíferos planctônicos normalmente não são encontrados em zonas 

costeiras, seja porque necessitam de uma maior profundidade de lâmina d’água para 

concluir seu ciclo de vida, migrando ao longo dessa, ou por outras razões ecológicas 

que sejam desfavoráveis a sua presença nessa região. Dessa forma, as zonas 

costeiras são dominadas por foraminíferos bentônicos. Conforme nos afastamos das 

zonas costeiras em direção ao oceano aberto, ocorre gradualmente um aumento na 

proporção de foraminíferos planctônicos e, consequentemente, a diminuição na 

proporção de foraminíferos bentônicos, que atinge o seu máximo em condições de 

oceano aberto. Por isso a razão bentônico/planctônico é usualmente utilizada como um 

indicador de proximidade da costa ou de variação do nível do mar (BERGER; 

DIESTER-HAASS, 1988). 

Contudo, em condições de oceano aberto, onde a proporção de foraminíferos 

planctônicos e bentônicos já atingiu um equilíbrio, a variação na proporção entre 

foraminíferos planctônicos e bentônicos se dará devido a um de três fatores, ou pela 

combinação de todos: 1) alteração na química da água de fundo de modo que esta seja 

mais corrosiva ao carbonato (PARKER; BERGER, 1971; THUNELL, 1976a); 2) 

aumento no aporte de matéria orgânica que chega ao fundo favorecendo um maior 

desenvolvimento da população de foraminíferos bentônicos (LUTZE; COULBOURN, 
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1984; BERGER; DIESTER-HAASS, 1988); 3) alteração da oxigenação das águas de 

fundo (SEN GUPTA; MACHAIN-CASTILLO, 1993). Essas condições não são 

excludentes entre si, uma vez que o aumento do aporte de matéria orgânica para o 

fundo também aumenta a corrosividade da água de fundo, devido a oxidação da 

mesma, por exemplo. 

Geralmente, os foraminíferos planctônicos são mais susceptíveis à dissolução 

que os foraminíferos bentônicos. Isso ocorre pelas diferenças em como esses grupos 

constroem suas carapaças e porque os foraminíferos normalmente se encontram em 

equilíbrio com o ambiente onde vivem (KUCERA, 2007). Após a sua morte, os 

foraminíferos planctônicos mudam de ambiente ao descender na coluna d’água, 

enquanto os bentônicos permanecem no mesmo ambiente, o que também favorece a 

sua preservação nos sedimentos. Dessa forma, a razão bentônico/planctônico, em 

condições de oceano aberto, pode ser considerada um indicador de processos de 

dissolução. 

Assim como os indicadores anteriormente descritos, este também depende da 

composição inicial das assembleias de foraminíferos, tanto bentônicos quanto 

planctônicos. Contudo, esse indicador parece ter maior sensibilidade a processos de 

dissolução mais intensos, já que é necessária uma diminuição drástica na preservação 

de foraminíferos planctônicos para que haja alteração desse indicador. 

 

3.5.6 Abundância e grau de dissolução do foraminífero bentônico Hoeglundina 

elegans 

 

A espécie de foraminífero bentônico Hoeglundina elegans secreta aragonita para 

construir sua carapaça. A aragonita, por sua vez, é mais solúvel na água do mar que a 

calcita, devido a sua diferente estrutura cristalina. Dessa forma, as carapaças de H. 

elegans se apresentam como um bom indicador para avaliar as variações ocorridas na 

preservação do carbonato. Esse indicador baseia-se na abundância e no grau de 

preservação das carapaças de H. elegans (Índice HelP) no sedimento.  

O Índice HelP (GONZALES et al., 2017) tem por base 5 graus de preservação 

da carapaça da espécie H. elegans numerados de 0 a 4 e estabelecidos a partir de 
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uma sequência de dissolução inicialmente estabelecida por Corliss e Honjo (1981). O 

índice avalia a abundância de H. elegans por grama de sedimento na fração > 150 𝜇𝑚. 

Para avaliar o grau de dissolução a partir de H. elegans, um grau de dissolução 

é designado para cada espécime da amostra seguindo as características de coloração 

e quebra progressiva da carapaça conforme a lista que segue (GONZALES et al., 

2017): 

• Grau 0: não há evidência de dissolução. Carapaça transparente e 

brilhante sendo visível a parte interna das câmaras; 

• Grau 1: carapaça leitosa e turva podendo apresentar irregularidades 

como buracos ou descamação nas paredes externas, contudo, todas as 

câmaras estão preservadas; 

• Grau 2: carapaça leitosa e turva e ocorre a perda parcial da última 

câmara; 

• Grau 3: carapaça leitosa a branco opaco já tendo sido removido a última 

câmara e, possivelmente, câmaras adicionais até metade da carapaça; 

• Grau 4: as paredes apresentam coloração branco opaco, havendo a 

exposição de paredes internas das câmaras remanescentes e a remoção 

das camadas superficiais da carapaça. 
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Figura 6: Fotografias de espécimes de Hoeglundina elegans tiradas sob microscópio ótico exemplificando os 

graus de dissolução observados (GONZALES et al., 2017).  
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3.5.7 Peso normalizado por tamanho (SNW) 

 

 A normalização do peso da carapaça pelo tamanho do foraminífero (size 

normalized weight – SNW) tem por objetivo eliminar, ou reduzir, a influência que o 

tamanho da carapaça e as diferentes fases ontogenéticas têm sobre o peso. Dessa 

forma, as variações de peso observadas em uma amostra refletiriam variações dos 

parâmetros ambientais que atuam sobre o carbonato ou a calcificação em si (BARKER; 

ELDERFIELD, 2002; BIJMA; HÖNISCH; ZEEBE, 2002). Esse método apresentado na 

literatura é aplicado de diferentes formas, sendo as três principais: 

• peso normalizado pela malha (seave based weight – SBW) – onde se 

considera o tamanho dos foraminíferos retidos entre o intervalo de duas 

malhas de peneiramento (LOHMANN, 1995; BROECKER; CLARK, 2001b); 

• peso normalizado por medida (measurement based weight – MBW) – onde 

se fazem medidas de tamanho carapaça, como os comprimentos do maior e 

menor eixo ou do perímetro do foraminífero e se normaliza o peso dos 

foraminíferos pela variabilidade do tamanho desses parâmetros (BEER; 

SCHIEBEL; WILSON, 2010a); 

• densidade área (𝜌𝐴) – faz-se uma aproximação da densidade da carapaça 

do foraminífero através da razão entre a sua massa e a medida da sua área 

superficial, uma vez que a medida de volume de um foraminífero é mais 

complicada de se obter que a sua área (MARSHALL et al., 2013). 

Os tamanhos máximos das carapaças de foraminíferos ocorrem nas regiões em 

que se encontram os seus ótimos ecológicos, sendo esses relacionados a temperatura, 

salinidade e disponibilidade de alimento (HECHT, 1976). Porém, a relação entre o 

tamanho e o peso das carapaças só foi estabelecida a partir do peso normalizado 

(LOHMANN, 1995). Esse método foi, então, aplicado a estudos para avaliar a extensão 

da dissolução nos foraminíferos. Foraminíferos inteiros foram retirados de uma fração 

de tamanho restrito e a variação de seu peso foi então utilizada como um indicador 

para a variação do íon carbonato de águas de fundo (BROECKER; CLARK, 2001b).  

 O método de SNW, e suas variantes (SBW, MBW e 𝜌𝐴), partem do princípio de 

que, dentro de uma determinada fração de tamanho, a dissolução diminui o peso da 
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carapaça em proporção com o grau de subsaturação do carbonato. Para isso são feitos 

alguns pressupostos: 1) o peso inicial de um foraminífero planctônico, em uma mesma 

classe de tamanho, é independente das condições ambientais de crescimento; e 2) a 

correlação entre o peso de carapaças de uma mesma espécie e a concentração do íon 

carbonato da água de fundo é a mesma para todas as regiões (BROECKER; CLARK, 

2001b). Contudo, os mesmos autores já sugerem que os pressupostos adotados 

poderiam não estar corretos, uma vez que a espessura das carapaças é dependente 

de parâmetros ambientais e que a diferença entre a concentração do íon carbonato da 

água de fundo e da água intersticial sofre variações regionais. 

Estudos de SNW tentaram estabelecer calibrações para o grau de saturação (Ω) 

da água de fundo. No entanto, seria necessário estabelecer parâmetros de controle da 

[𝐶𝑂3
2−] da água, tanto na superfície quanto no fundo, uma vez que ambos variam ao 

longo do tempo geológico. Além disso, a relação entre SNW e [𝐶𝑂3
2−] é espécie-

específica, sendo necessários estudos que comparassem o SNW de diferentes 

espécies de foraminíferos planctônicos (BROECKER; CLARK, 2001b; BARKER; 

KIEFER; ELDERFIELD, 2004). A partir disso surgiram estudos que correlacionam o 

SNW com a [𝐶𝑂3
2−] em superfície a partir de amostras coletadas em rede de plâncton e 

por “sediment traps”, assim como em amostras de sedimento coletadas acima da 

lisoclina (DE MOEL et al., 2009; NAIK et al., 2013). 

Uma das dificuldades analíticas na aplicação deste indicador de dissolução é 

que diferentes pesquisadores têm utilizado diferentes métodos para gerar dados de 

SNW, o que dificulta uma comparação direta entre estudos. As diferentes técnicas 

utilizadas para estabelecer o SNW tentam mensurar as variações na espessura da 

parede da carapaça/densidade, de modo que é necessário remover os efeitos do 

tamanho da carapaça sobre o peso. É importante que a normalização do peso da 

carapaça pelo tamanho seja efetiva, uma vez que o seu tamanho pode variar em 

função de condições ambientais (HECHT, 1976; SCHMIDT; RENAUD; BOLLMANN, 

2003; SCHMIDT et al., 2004), potencialmente disfarçando o sinal da 

espessura/densidade da carapaça. Apesar de ainda estar em desenvolvimento, o SNW 

continua sendo uma análise de baixo custo, que exige pouco domínio analítico e que 

continua tendo um alto potencial como indicador de dissolução. 



38 
 

 

3.5.8 Índice de dissolução de cocolitoforídeos (CEX’) 

 

Esse índice foi proposto como uma forma de descrever os efeitos da dissolução 

do carbonato sobre os cocolitoforídeos (DITTERT et al., 1999). Ele tem como base a 

razão entre duas espécies de cocolitoforídeos, Emiliania huxleyi e Calcidiscus 

leptoporus. Considerou-se que ambas as espécies aparentemente apresentam uma 

distribuição biogeográfica semelhante (BAUMANN; CEPEK; KINKEL, 1999), de modo a 

minimizar os fatores ecológicos que influenciariam o índice.  

Além da distribuição biogeográfica e dos fatores ecológicos, estas espécies 

apresentam resistência à solubilidade diferentes. A E. huxleyi produz cocólitos 

relativamente frágeis, que estariam mais susceptíveis à dissolução, enquanto a C. 

leptoporus produz cocólitos mais densos e altamente calcificados, sendo, assim, mais 

resistentes à dissolução. Desta forma, os efeitos da dissolução sobre a E. huxleyi 

seriam maiores que sobre a C. leptoporus. 

Uma modificação ao índice foi proposta de forma a incluir espécies do gênero 

Gephyrocapsa (BOECKEL; BAUMANN, 2004), sendo estas também consideradas mais 

susceptíveis à dissolução. 

Índices de dissolução baseados no princípio de dissolução diferencial entre 

espécies estão sujeitos às variações ecológicas e evolutivas que estas espécies podem 

apresentar ao longo do registro sedimentar, uma vez que esse índice sempre vai ser 

dependente da composição inicial da flora.  

O CEX’ foi comparado a outros índices de dissolução baseados na estrutura da 

carapaça de foraminíferos (DITTERT et al., 1999), como o índice de fragmentação e a 

razão bentônico/planctônico, apresentando uma boa correlação. Outro trabalho 

considerou que o índice fornece uma estimativa bruta quanto à dissolução dos 

cocolitoforídeos (BOECKEL; BAUMANN, 2004). 
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4) Área de estudo 

 

Os testemunhos utilizados nesse estudo foram coletados na Bacia de Santos. A 

Bacia de Santos é uma das maiores bacias brasileiras, cobrindo uma área de 

aproximadamente 350.000 𝑘𝑚2 ao longo da plataforma continental sudeste brasileira. 

Seus limites são, ao norte, o alto de Cabo Frio e, ao sul, o alto de Florianópolis 

(PEREIRA; FEIJÓ, 1994).  

 

4.1 Caracterização geológica 

 

A Bacia de Santos está localizada na porção sudeste da margem continental 

brasileira sendo limitada ao sul pelo Alto de Florianópolis e ao norte pelo Alto de Cabo 

Frio (STANTON et al., 2014). A sucessão sedimentar atinge a espessura máxima de 

12 𝑘𝑚 e é constituída por sedimentos depositados em uma variedade de sistemas 

deposicionais desde terrestres até marinhos profundos (MAHIQUES et al., 2017). No 

talude da Bacia de Santos a sedimentação moderna é afetada por um conjunto de 

fatores como: morfologia de fundo, fluxos associados aos meandramentos da Corrente 

do Brasil e o transporte de águas costeiras em direção ao mar aberto (MAHIQUES et 

al., 2002).  

Na região costeira adjacente, a Serra do Mar impede a chegada de grandes 

cursos d’água ao litoral, uma vez que condiciona a drenagem dos rios para o interior do 

continente. Dessa forma, observa-se uma planície costeira estreita com apenas 

pequenos rios desaguando no oceano, estes com baixa vazão (CONTI; FURTADO, 

2006). Contudo, um estudo mais recente mostra que, apesar da baixa drenagem dos 

rios, o aporte de sedimentos terrígenos para a plataforma continental não é reduzido 

(MAHIQUES et al., 2017). Os mesmos autores atribuem esse fato ao regime de 

precipitação regional, que deve favorecer a drenagem dos pequenos, porém 

numerosos, rios ao longo da Serra do Mar disponibilizando material de origem 

continental para a bacia. 

Uma outra fonte de material terrígeno para a Bacia de Santos é a pluma de 

sedimentos do Rio da Prata. O Rio da Prata é o segundo maior rio da América do Sul, 
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sendo que a variabilidade sazonal de sua pluma é controlada pela componente do 

vento ao longo da costa (PIOLA et al., 2005). Durante períodos de condições 

favoráveis, tipicamente no inverno, a pluma do Rio da Prata estende-se em direção ao 

norte alcançando latitudes mais baixas, até ~23°𝑆, e adentrando a plataforma 

continental (CAMPOS; PIOLA; MILLER, 1999; PIOLA et al., 2005; PIVEL et al., 2013).  

Devido às poucas fontes de aporte de sedimentos terrígenos para os 

sedimentos, as variações do nível do mar ocorridas ao longo dos ciclos 

glaciais/interglaciais são, em grande parte, responsáveis pela redistribuição de 

sedimentos terrígenos entre a plataforma continental e o talude. Nos períodos de nível 

do mar mais baixos, ocorridos durante os períodos glaciais, a plataforma continental 

fica exposta, o que favorece o aporte dos sedimentos ali depositados para o talude 

(MAHIQUES et al., 2007). Em contrapartida, com a elevação do nível do mar, durante o 

Holoceno ocorre uma diminuição do aporte de material terrígeno no talude (MAHIQUES 

et al., 2002).  

Um fator adicional que também pode influenciar no padrão deposicional dos 

sedimentos é o deslocamento longitudinal da Corrente do Brasil (CB) em função da 

variação do nível do mar. Conceitualmente, durante períodos de nível do mar elevado, 

interglaciais, a CB, sendo composta por Água Tropical (AT) e Água Central do Atlântico 

Sul (ACAS), se encontraria mais próxima à costa e promoveria uma maior 

produtividade na região, havendo, consequentemente uma maior deposição de matéria 

orgânica (MAHIQUES et al., 2007). Por outro lado, durante os períodos de nível do mar 

mais baixos, glaciais, haveria uma maior exposição da plataforma continental e 

ocorreria o deslocamento do sistema de drenagem em direção ao oceano. Com o 

avanço dos rios sobre a plataforma continental suas desembocaduras ficariam mais 

próximas ao talude. Além disso, a CB estaria mais afastada da costa. Essa conjuntura 

levaria ao aumento no aporte de nutrientes e de sedimentos de origem continental para 

a região do talude, contribuindo com uma maior produtividade nessa região, assim 

como com o aumento da deposição de matéria orgânica. 

Interpretações sísmicas e estratigráficas feitas na sucessão sedimentar do 

Paleógeno tardio até o Recente na porção norte da Bacia de Santos indicam a 

presença do “Santos Drift System”, que é composto por uma série de depósitos de 
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contornitos (DUARTE; VIANA, 2007). Já as evidências sísmicas para a deposição 

sedimentar ocorrida no Neogeno sugerem que essa foi dominada pela circulação 

oceânica, a qual redistribui os sedimentos que chegaram à bacia durante os períodos 

de alto e baixo nível do mar. Através desses padrões foi possível inferir o trajeto e a 

intensidade relativa das correntes de fundo que passaram pela Bacia de Santos em 

diferentes condições climáticas e oceanográficas (DUARTE; VIANA, 2007). Por fim, a 

sedimentação moderna no talude da Bacia de Santos é o resultado da combinação da 

sua morfologia de fundo, fluxos associados aos meandramentos da Corrente do Brasil 

(CB) e o transporte em direção ao oceano aberto de águas continentais (MAHIQUES et 

al., 2002). 

 

4.2 Caracterização oceanográfica 

 

A circulação em superfície da Bacia de Santos é dominada pelo fluxo em direção 

ao sul da Corrente do Brasil (CB), sendo esta a corrente de borda oeste associada ao 

Giro Anticiclônico do Atlântico Sul (STRAMMA; ENGLAND, 1999; CAMPOS; 

VELHOTE; DA SILVEIRA, 2000). Em superfície, a intensa radiação solar recebida e o 

excesso de evaporação que caracteriza o Atlântico Sul tropical contribuem para a 

formação da Água Tropical (AT), que ocupa profundidades entre 0 − 200𝑚 e flui para o 

sul, sendo uma massa d’água quente (> 20℃), salina (> 36.2) e pobre em nutrientes, 

fatores estes que limitam a produtividade (STRAMMA; ENGLAND, 1999; CAMPOS; 

VELHOTE; DA SILVEIRA, 2000; SILVEIRA et al., 2000). Durante a primavera e o verão 

austral ocorrem as maiores intensidades da CB, uma vez que a Zona de Convergência 

Intertropical encontra-se mais ao sul e os ventos alísios nesse período são mais 

intensos (RODRIGUES; ROTHSTEIN; WIMBUSH, 2007).   

A CB origina-se em torno de 10°𝑆, a partir do ramo sul da Corrente Sul 

Equatorial, e segue em direção ao sul ao longo da margem brasileira até a zona de 

convergência subtropical, em torno de 38°𝑆, onde encontra a Corrente das Malvinas 

(CM) (PETERSON; STRAMMA, 1991). A maior parte da Água Central do Atlântico Sul 

(ACAS), que ocupa a profundidade entre 200 e 600 𝑚, é formada majoritariamente pela 

confluência Brasil-Malvinas (PETERSON; STRAMMA, 1991). Contudo, uma parte da 
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ACAS é composta pela da Água Central do Oceano Índico que chega ao Atlântico Sul 

através do vazamento das Agulhas. A ACAS recircula no Giro Subtropical e é 

incorporada à BC em torno de 20°𝑆 (Stramma e England, 1999). 

A ACAS é mais fria (~6 − 20℃), menos salina (34.6 −  36) e mais rica em 

nutrientes que a AT. Após sua formação, a ACAS é incorporada à termoclina 

permanente do giro subtropical do Atlântico Sul (PETERSON; STRAMMA, 1991), 

sendo transportada pela CB em direção ao sul sob a AT na região de estudo do 

presente trabalho. Além das diferenças de temperatura e salinidade também é possível 

distinguir entre as duas massas d’água através de isótopos de carbono (𝛿13𝐶) do 

carbono inorgânico dissolvido. A AT possui um 𝛿13𝐶𝐷𝐼𝐶 = 1.74 ± 0.24 enquanto a ACAS 

possui um 𝛿13𝐶𝐷𝐼𝐶 = 1.30 ± 0.22 (VENANCIO et al., 2014). A diferença de 𝛿13𝐶𝐷𝐼𝐶  

entre as duas massas d’água reflete a maior concentração de nutrientes presente na 

ACAS, uma vez que o 𝛿13𝐶𝐷𝐼𝐶  diminui com o aumento na concentração de nutrientes 

(BROECKER; MAIER-REIMER, 1992). Essa massa d’água, mais rica em nutrientes, é 

responsável pelos eventos de alta produtividade que ocorrem na margem sudeste 

brasileira nas áreas de ressurgência. 

O regime de ventos na região estudada é dominado pela presença da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul, com ventos predominantes de nordeste (CAMPOS; 

VELHOTE; DA SILVEIRA, 2000). Na borda oeste do Atlântico Sul a produção primária 

em superfície é ≤ 50 𝑔 𝐶 𝑚−2 𝑦𝑟−1, o que representa um valor baixo em comparação 

aos valores de borda leste ≥ 100 𝑔 𝐶 𝑚−2 𝑦𝑟−1, contudo esses valores podem estar 

subestimados (RÜHLEMANN; MÜLLER; SCHNEIDER, 1999). Em termos de 

produtividade primária a margem continental brasileira é uma região oligotrófica, típica 

de baixas latitudes (GAETA; BRANDINI, 2006). A ocorrência de ressurgência na área 

de estudo é associada aos vórtices e meandramentos da CB, que ocorrem ao longo do 

ano, e a eventos de ressurgência que têm seu pico durante o verão austral. Esses 

processos são responsáveis pela entrada de ACAS na plataforma continental, trazendo 

uma massa d’água rica em nutrientes para a zona fótica (CAMPOS; PIOLA; MILLER, 

1999; CAMPOS; VELHOTE; DA SILVEIRA, 2000). Outro processo que pode trazer 

nutrientes à superfície oceânica é a entrada de frentes frias que, com o aumento na 
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intensidade dos ventos, desestabilizam a coluna d’água formando uma camada de 

mistura (NYBAKKEN; BERTNESS, 2005). 

Apesar da sua característica predominantemente oligotrófica, a porção 

subtropical oeste do Atlântico Sul apresenta algumas importantes zonas de 

ressurgência costeira, sendo a principal a Ressurgência de Cabo Frio, entre 22 e 23°𝑆, 

sendo essa também uma zona de alta produtividade biológica (ALBUQUERQUE et al., 

2014). Esse sistema é favorecido pela topografia da margem continental e sua 

interação com o regime de ventos de nordeste que criam instabilidades na CB, 

causando a introdução da ACAS na plataforma continental (CAMPOS; VELHOTE; DA 

SILVEIRA, 2000; BELEM; CASTELAO; ALBUQUERQUE, 2013; CAMPOS et al., 2013). 

A circulação de massas de água intermediárias e profundas na área de estudo é 

caracterizada por massas d’água de origem Antártica ou do Atlântico Norte. Seguindo a 

classificação proposta por Reid (1989), na Bacia de Santos ocorrem as seguintes 

massas d’água: Água Intermediária Antártica (AIA) entre 600 𝑒 1000𝑚 que flui para 

norte; a Água Circumpolar Superior (ACS) entre 1000 𝑒 2000𝑚 que flui para norte; a 

Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) entre 2000 𝑒 4000𝑚 que flui para sul; e a 

Água Circumpolar Inferior (ACI) abaixo de 4000𝑚 que flui para norte (STRAMMA; 

ENGLAND, 1999; DUARTE; VIANA, 2007). Por uma questão de praticidade a ACI e a 

Água Profunda do Mar de Weddel são chamadas conjuntamente de Água Antártica de 

Fundo (AAF) (MOROZOV et al., 2010). Sendo que a área de estudo desse trabalho 

está fortemente influenciada pela presença da APAN e, em menor grau, da ACS. 

A APAN é caracterizada por apresentar uma alta salinidade assim como altas 

concentrações de oxigênio, não sendo corrosiva ao carbonato (GERHARDT et al., 

2000). A APAN ao encontrar a Água Circumpolar Antártica, encontro esse que ocorre já 

no Atlântico na região mais ao norte da Corrente Circumpolar Antártica (REID, 1989; 

MOROZOV et al., 2010), divide essa massa de Água Circumpolar em duas camadas: a 

Água Circumpolar Superior e a Água Circumpolar Inferior (VOLBERS; HENRICH, 2004; 

MOROZOV et al., 2010). Essas massas d’água são caracterizadas por apresentarem 

baixa salinidade, baixa concentração de oxigênio e alta concentração de nutrientes 

dissolvidos (STRAMMA; ENGLAND, 1999) sendo ambas mais corrosivas ao carbonato 
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(quando comparadas a APAN) devido a sua alta concentração de 𝐶𝑂2 dissolvido 

(DITTERT et al., 1999). 

 

Figura 7: Representação da distribuição vertical das massas d’água na área de estudo (QUADROS, 2017). 

O principal fator que controla a dissolução do carbonato é o grau de saturação 

do íon carbonato na água do mar, que está relacionado à temperatura e à pressão, 

portanto varia de supersaturado em profundidades menores a subsaturado em maiores 

profundidades (LIBES, 1992). O grau de saturação também diminui com a reação dos 

íons carbonato ao 𝐶𝑂2 dissolvido proveniente da oxidação da matéria orgânica, sendo 

esta a principal fonte de 𝐶𝑂2 em águas profundas (BROECKER; PENG, 1982). 

Atualmente, a complexa estrutura de massa d’água produz uma estrutura igualmente 
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complexa de perfil de concentração do íon carbonato na borda oeste do Atlântico Sul 

(Figura 8). As massas d’água de origem sul apresentam uma concentração de íon 

carbonato mais baixa (~80 𝑚𝑜𝑙 𝑘𝑔−1) que a APAN (~120 𝑚𝑜𝑙 𝑘𝑔−1) (GERHARDT et 

al., 2000). 

 

Figura 8: Distribuição das massas d’água em termos de concentração de íon carbonato em diferentes 
profundidades ao longo da porção oeste do Atlântico Sul (FRENZ; HENRICH, 2007). Os pontos coloridos 
representam uma localização aproximada dos testemunhos utilizados nesse estudo: o KF-16 (verde), o KF-18 (azul) 
e o KF-20 (vermelho). 
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5) Materiais e Métodos 

 

As amostras utilizadas nesse estudo pertencem ao acervo do Laboratório de 

Paleoceanografia do Atlântico Sul da Universidade de São Paulo (LaPAS-USP). 

Foram selecionados três testemunhos da Bacia de Santos, coletados durante 

expedições Furgo Explorer, através de piston corer, entre os anos de 2007 e 2012 - em 

diferentes expedições, com recuperação variando entre 1915 cm e 2038 cm. Todos os 

testemunhos apresentam a seção holocênica preservada, foram recuperados de 

profundidades de lâmina d’água próximas (entre 1938 e 2225 m) e tiveram amostras do 

mesmo intervalo de tempo (~150 ka) selecionado para o presente estudo. 

Tabela 3: Localização e recuperação dos testemunhos utilizados nesse estudo. 

Identificação 

LaPAS 

Identificação 

original 
Latitude Longitude 

Lâmina 

d’água 

(m) 

Recuperação 

(cm) 

Comprimento 

utilizado (cm) 

KF-16 GL-852 25°01’S 43°33’W 1938 2030 1190 

KF-18 GL-854 25°12’S 42°37’ W 2220 2038 631 

KF-20 GL-1090 24°55’S 42°31’W 2225 1915 1497 

 

 
Figura 9: Localização dos testemunhos ao largo da margem continental brasileira. 
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5.1 Processamento das amostras 

 

A descrição dos testemunhos, assim como os dados geofísicos de densidade 

gamma, velocidade P-wave, susceptibilidade magnética e resistividade elétrica, estes 

medidos através de um Multi-Sensor Core Logger (MSCL-S), obtidos durante as 

expedições Furgo Explorer foram fornecidos juntamente com os testemunhos. 

Os testemunhos foram cortados ao meio, ficando uma calha para descrição e 

arquivo, enquanto a outra calha foi amostrada em intervalos de 5 𝑐𝑚 (KF- 16 e KF-18) e 

2 𝑐𝑚 (KF-20). Após a amostragem, o sedimento foi acondicionado em sacos plásticos e 

devidamente identificado para processamento no LaPAS.  

As amostras foram pesadas em balança analítica e colocadas em estufa a 50℃ 

por 24 ℎ; em seguida, as amostras foram pesadas novamente para a obtenção do teor 

de água presente nas mesmas. Em seguida, as amostras foram colocadas em um 

béquer de 500 𝑚𝐿 com ~100 𝑚𝐿 de água destilada e agitadas em agitador mecânico a 

uma rotação de 200 𝑟𝑝𝑚 para desagregar o sedimento. Uma vez desagregadas, as 

amostras foram lavadas sobre peneira com malha de 63 𝜇𝑚 utilizando água destilada 

com o auxílio de um pincel. A água que passou pela peneira foi recolhida em béquer de 

500 𝑚𝐿 e o material preservado para a realização de análises de teor de carbonato e 

de cocolitoforídeos, enquanto o material retido na perneira de 63 𝜇𝑚 foi separado para 

o estudo de fauna de foraminíferos e análises geoquímicas. 

O material retido na peneira, fração > 63 𝜇𝑚, foi seco em estufa a 50℃. Já a 

fração < 63 𝜇𝑚 foi deixada em repouso à temperatura ambiente por 24 − 48 ℎ, de 

modo a decantar o material em suspenção. Após a decantação, o excesso de água foi 

sifonado da amostra e, só então, a amostra foi seca em estufa a 50℃. 

Uma vez seca, a fração > 63 𝜇𝑚 foi fracionada em > 150 𝜇𝑚 e < 150 𝜇𝑚. Para 

isso foi feito um peneiramento a seco com uma peneira de malha 150 𝜇𝑚. As duas 

frações das amostras, junto com a fração < 63 𝜇𝑚, foram pesadas, devidamente 

acondicionadas, identificadas e armazenadas no laboratório para uso posterior.  
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Para a separação da fração < 20 𝜇𝑚 foi utilizado entre 5 e 7 𝑔 de sedimento da 

fração < 63 𝜇𝑚. Seguiu-se o mesmo procedimento para a lavagem da amostra bruta, 

diferindo apenas na malha da peneira utilizada, de 63 𝜇𝑚 para 20 𝜇𝑚. 

 

5.2 Modelo de idade, taxa de sedimentação e fluxo de sedimentos 

 

A cronologia dos três testemunhos foi obtida a partir da correlação das curvas 

isotópicas de oxigênio de foraminíferos bentônicos com curvas-padrão disponíveis na 

literatura.  

Para os testemunhos KF-16 e KF-18 utilizou-se apenas a curva LR04 (LISIECKI; 

RAYMO, 2005), sendo obtida uma correlação linear de 0,8. Além da correlação das 

curvas para o testemunho KF-18 foram feitas três datações de radiocarbono (AMS 𝐶14 ) 

(TOLEDO et al., 2016; GONZALES et al., 2017).  

Já para o testemunho KF-20, a curva isotópica de oxigênio de foraminíferos 

bentônico foi correlacionada a duas curvas-padrão através do software Analyseries 2.0 

(PAILLARD; LABEYRIE; YIOU, 1996; QUADROS, 2017). Esse procedimento foi 

necessário devido à maior resolução do testemunho KF-20, em relação aos outros dois 

testemunhos, de forma que até 143 ka considerou-se a curva de GOVIN et al. (2014) e, 

entre 143 – 180 ka foi feito o alinhamento com a curva LR04 (LISIECKI; RAYMO, 

2005). Para esse testemunho foram realizadas dez datações de radiocarbono (AMS 

𝐶14 ) (SANTOS et al., 2017b), sendo atingido um alinhamento entre as curvas com uma 

correlação linear de 0,9 (QUADROS, 2017). Para a delimitação dos estágios e 

subestágios isotópicos marinhos (MIS) utilizou-se como base os trabalhos de Lisiecki e 

Raymo (2005) e Railsback et al. (2015). 

As taxas de sedimentação (𝑇𝑆𝑙𝑖𝑛.), dadas em 𝑐𝑚 ∙ 𝑘𝑎−1 foram calculadas a partir 

dos pontos de controle utilizados no modelo de idade, sendo feita a interpolação linear 

entre eles (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 9). 

𝑇𝑆𝑙𝑖𝑛. =  
𝑃𝑟𝑜𝑓𝐵−𝑃𝑟𝑜𝑓𝐴

𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝐵− 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝐴 
      (9) 
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Onde a 𝐵 > 𝐴, as idades foram obtidas a partir dos pontos de controle utilizados no 

modelo de idade e as profundidades são das amostras correspondentes em 

centímetros. 

O fluxo de sedimentos (𝑀𝐴𝑅 – do inglês 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒) dada em 𝑔 ∙

𝑐𝑚−2 ∙ 𝑘𝑎−1, também conhecido como fluxo total de sedimento, foi calculada a partir da 

densidade seca bruta da amostra.  

Em sedimentos, a densidade bruta (que inclui o volume de partículas, espaços 

vazios dentro das partículas e volume de poros) depende grandemente da sua 

composição mineralógica e do grau de compactação. Os dados de densidade gama 

podem fornecer um registro preciso e de alta resolução da densidade bruta. Por sua 

vez, a densidade seca bruta foi calculada a partir dos dados de densidade gama (𝜌Γ) 

obtidos pelo Multi-Sensor Core Logger. 

Primeiramente calculou-se a densidade úmida do sedimento bruto (𝜌𝑈𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎) a 

partir da densidade gama (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 10) (AUFFRET et al., 2002); e em seguida 

calculou-se a densidade seca do sedimento bruto (𝜌𝑆𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎), assumindo uma densidade 

de grão de 2,65 𝑔𝑐𝑚−3 e da água intersticial de 1,024 𝑔𝑐𝑚−3 (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 11) (AUFFRET 

et al., 2002). 

𝜌𝑈𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = (0.8247 ∙ 𝜌Γ) + 0.0948     (10) 

𝜌𝑆𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 2.65 ∙ (1.024 − 𝜌𝑈𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎)/(1.024 − 2.65)  (11) 

A partir da densidade seca, calculou-se o fluxo total de sedimento (𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑.), 

que leva em consideração a taxa de sedimentação linear (𝑇𝑆𝑙𝑖𝑛.), calculada através do 

modelo de idade, e a densidade seca bruta do sedimento. O fluxo total de sedimentos 

foi obtido através da equação 12 (BRUMMER; VAN EIJDEN, 1992): 

𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑. = 𝑇𝑆𝑙𝑖𝑛. ∙  𝜌𝑆𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎      (12) 

O fluxo total de sedimentos foi decomposto em fluxo carbonático e o fluxo não-

carbonático. Cabe salientar que o último também é denominado fluxo de terrígeno, no 

entanto, essa denominação é imprecisa, uma vez que a mesma não faz distinção entre 

os materiais biogênicos não-carbonáticos (como a sílica biogênica nem a matéria 

orgânica).  
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A partir do teor de carbonato (sessão 5.3.2) de cada amostra calculou-se o fluxo 

carbonático e o fluxo não-carbonático conforme as equações 13 e 14 (BRUMMER; 

VAN EIJDEN, 1992). 

𝑀𝐴𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂3
= 𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑. ∙  %𝐶𝑎𝐶𝑂3 ∗ 0.01    (13) 

𝑀𝐴𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 = 𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑. ∙ (1 −  %𝐶𝑎𝐶𝑂3 ∗ 0.01)   (14) 

Para o testemunho KF-20 também foi calculado o fluxo de carbono orgânico total 

(𝑀𝐴𝑅𝐶𝑜𝑟𝑔
 – método descrito na sessão 5.4.3) conforme a equação 15. Note que o fluxo 

nesse caso foi calculado a partir do 𝑀𝐴𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 e não do 𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑., uma vez que para a 

análise de %𝐶𝑂𝑇 removeu-se o 𝐶𝑎𝐶𝑂3 presente na amostra. 

𝑀𝐴𝑅𝐶𝑜𝑟𝑔
= 𝑀𝐴𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 ∙ ( %𝐶𝑂𝑇 ∗ 0.01)    (15) 

 

5.3 Indicadores de dissolução 

 

A partir das amostras lavadas e peneiradas, as mesmas foram separadas, sub-

amostradas e preparadas de acordo com o indicador de dissolução a ser utilizado.  

Para as análises de razão de espécies mais/menos resistentes à dissolução 

(ERD e BDI), índice de fragmentação (IF) e razão B/P foram montadas lâminas 

micropaleontológicas contendo entre 300 e 600 foraminíferos planctônicos inteiros. As 

amostras que continham acima de 600 foraminíferos planctônicos inteiros foram 

quarteadas com o auxílio de um micro-quarteador e registrou-se o número de vezes 

que a amostra foi fracionada. Algumas amostras não continham o número mínimo de 

300 foraminíferos, nesses casos optou-se por não juntar amostras de profundidades 

próximas (amostra imediatamente acima ou abaixo da amostra originalmente 

selecionada) contando a fauna total disponível naquela amostra.  

Os dados de contagem de fauna de foraminíferos planctônicos encontravam-se 

disponíveis no LaPAS para os testemunhos KF-16 e KF-18. Os dados de contagem de 

fauna de foraminíferos planctônicos para o testemunho KF-20 foram gentilmente 

cedidos por Douglas Villela de Oliveira Lessa (Universidade Federal Fluminense). 

 



51 
 

5.3.1 Determinação do tamanho de grão no sedimento bruto 

 

A partir dos pesos obtidos calculou-se a contribuição de cada uma das frações 

para o peso total da amostra segundo as fórmulas abaixo (𝑒𝑞𝑢𝑎çõ𝑒𝑠 16, 17, 18 𝑒 19): 

%𝐹𝐺>150𝜇𝑚 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜(>150𝜇𝑚)

𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑠𝑒𝑐𝑜)
𝑥 100     (16) 

%𝐹𝐺<150𝜇𝑚 𝑒 >63𝜇𝑚 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜(<150𝜇𝑚 𝑒 >63𝜇𝑚)

𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑠𝑒𝑐𝑜)
𝑥 100   (17) 

%𝐹𝐹<63𝜇𝑚 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜(<63𝜇𝑚)

𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑠𝑒𝑐𝑜)
𝑥 100     (18) 

%𝐹𝐹<20𝜇𝑚 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜(<20𝜇𝑚)

𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑠𝑒𝑐𝑜)
𝑥 100     (19) 

Os tamanhos das frações utilizadas foram escolhidos com base nas malhas 

utilizadas para a preparação das amostras para as outras análises feitas nesse estudo 

(FRENZ; HENRICH, 2007). 

 

5.3.2 Teor de carbonato 

 

O teor de carbonato foi estimado nas frações bruta, < 63 𝜇𝑚 e < 20 𝜇𝑚 através 

de dois métodos: 1) o método de diferença de pesos após acidificação (CHANEY; 

SLONIM; SLONIM, 1982) onde uma sub-amostra (~2 g de sedimento) foi pesada em 

balança analítica sendo adicionado HCl 1 M a 10% até a remoção total do carbonato 

(𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 20), para as três frações; e 2) através da utilização do calcímetro automático 

da Petron com célula de reação apenas para a fração < 20𝜇𝑚.  

%𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 =  
(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙− 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥 100    (20) 

O teor de carbonato estimado na amostra foi corrigido para o valor real da fração 

a partir da equação da reta obtida através da curva de calibração e do peso da amostra 

(𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 21). 

%𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 =  0.005 ∗ %𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜    (21) 

A partir dos dados do teor de carbonato obtidos foram calculados dois índices de 

dissolução:  
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a. Índice Broecker/Clark (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 22), forma indireta de avaliar a quebra de 

foraminíferos por dissolução através da diferença de conteúdo de carbonato 

da fração > 63 𝜇𝑚 para a o conteúdo de carbonato bruto, supondo que o 

mesmo possa ser comparável ao índice de fragmentação (BROECKER; 

CLARK, 1999);  

b. Índice Chiu/Broecker (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 23), onde a razão entre o carbonato da fração 

> 20 𝜇𝑚 e o carbonato total seria melhor representativo de condições de 

dissolução, uma vez que a fração < 20 𝜇𝑚 é composta majoritariamente por 

cocolitoforídeos que são mais resistentes à dissolução (CHIU; BROECKER, 

2008a). 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐵𝑟𝑜𝑒𝑐𝑘𝑒𝑟 & 𝐶𝑙𝑎𝑟𝑘 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑎𝐶𝑂3(>63 𝜇𝑚)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
    (22) 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐶ℎ𝑖𝑢 & 𝐵𝑟𝑜𝑒𝑐𝑘𝑒𝑟 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑎𝐶𝑂3(>20 𝜇𝑚)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
    (23) 

 Ambos os índices variam entre 0 e 1, sendo que quanto maior o valor menos 

dissolução teria ocorrido. Os trabalhos originais que desenvolveram estes índices 

utilizaram o % 𝐶𝑎𝐶𝑂3 em cada fração para fazer os cálculos dos índices, contudo, 

optamos aqui por calculá-los a partir do peso do carbonato em grama (𝑔) por fração de 

sedimento, eliminando, assim, possíveis desvios dos índices em situações em que o 

valor numérico do % 𝐶𝑎𝐶𝑂3, em uma determinada fração, seja maior que o valor 

numérico do % 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), denominador da razão.  

 

5.3.3 Razão de espécies mais/menos resistentes à dissolução (𝐸𝑅𝐷 𝑒 𝐵𝐷𝐼) 

 

A razão de espécies resistentes à dissolução 𝐸𝑅𝐷 foi obtida através da soma 

dos espécimes das espécies consideradas resistentes à dissolução segundo Berger et 

al. (1970) (Tabela 2 – sessão 3.5.4) dividido pelo total de foraminíferos planctônicos 

contados em uma amostra (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 24). 

𝐸𝑅𝐷 =  
Σ 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛í𝑓𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑥 100   (24) 

De modo semelhante, a razão espécies resistentes à dissolução 𝐵𝐷𝐼 (do inglês 

“Berger dissolution index”) também se baseia na lista de espécies resistentes à 
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dissolução, segundo Berger (BERGER, 1968, 1970) (Tabela 2 – sessão 3.5.4), no 

entanto, nesse caso, aplica-se um fator a cada espécie de acordo com o seu 

posicionamento no ranque (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 25) (LE; SHACKLETON, 1992). Para esse cálculo 

utilizou-se apenas as espécies que estão ranqueadas quanto a sua susceptibilidade à 

dissolução, sendo descartadas as espécies encontradas na assembleia que não fazem 

parte desse ranque. 

𝐵𝐷𝐼 =  
Σ(𝑃𝑖∗𝑅𝑖)

(Σ𝑅𝑖 𝑛⁄ )
       (25) 

Onde 𝑃𝑖 é a porcentagem da espécie 𝑖 na amostra, 𝑅𝑖 é o ranque da espécie 𝑖 dentro 

do ranque de dissolução (BERGER, 1968, 1970) e 𝑛 é o número de espécies 

ranqueadas dentro da amostra. 

 

5.3.4 Índice de fragmentação (𝐼𝐹) 

 

Para o presente trabalho consideramos que foraminíferos inteiros são aqueles 

que não sofreram, aparentemente, nenhum processo de fragmentação. A partir desse 

conceito, portanto, fragmentos são considerados foraminíferos quebrados, que 

aparentam ter mais de 50% de sua carapaça inteira e que, de preferência, tenham 

preservadas as câmaras iniciais, não sendo contadas câmaras avulsas quebradas. 

Esse critério elimina a necessidade de utilizar um fator de correção para o número de 

fragmentos em que um foraminífero pode ser quebrado, porém pode levar a uma 

estimativa menor do número de fragmentos em situações de dissolução mais intensa. 

O índice de fragmentação foi calculado a partir da equação 26: 

𝐼𝐹 =  100 ∗  𝐹/(𝐹 +  𝑃)       (26) 

onde 𝐹 é o número de fragmentos contados em uma amostra e 𝑃 é o número total de 

foraminíferos planctônicos inteiros de uma amostra. 

 

5.3.5 Razão bentônico/planctônico (B/P) 

 

A razão entre foraminíferos planctônicos e foraminíferos bentônicos foi obtida a 

partir da equação 27: 



54 
 

𝑟𝑎𝑧ã𝑜 𝐵/𝑃 =  100 ∗  𝐵/(𝐵 +  𝑃)       (27) 

onde B é o número de foraminíferos bentônicos e P é o número de foraminíferos 

planctônicos inteiros. 

 

5.3.6 Abundância e grau de dissolução do foraminífero H. elegans 

 

Foram triados, identificados e contabilizados os espécimes de H. elegans na 

fração > 150 𝜇𝑚, através da observação da amostra na íntegra, para os testemunhos 

KF-16 e KF-20. Estes dados para o testemunho KF-18 foram previamente efetuados 

(GONZALES et al., 2017). Calculou-se então, a abundância absoluta da espécie para 

cada amostra através da normalização pelo peso seco total da amostra (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 28): 

𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻.𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
  (28) 

O grau de preservação dos espécimes foi avaliado em todas as amostras nas 

quais foram encontradas testas da espécie H. elegans. Cada testa encontrada foi 

enquadrada em um grau. O número de indivíduos que apresentaram graus 0 (𝑛0) e 1 

(𝑛1) de preservação foi dividido pelo número total de indivíduos observados na 

amostra, obtendo-se, assim, o percentual de cada grau de preservação por amostra 

(𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 29) (GONZALES et al., 2017). 

𝐻𝑒𝑙𝑃𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
(𝑛0 + 𝑛1 ) 

𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100      (29) 

 

5.3.7 Peso de G. ruber normalizado pelo tamanho (SNW)  

 

A análise de SNW foi feita apenas para o testemunho KF-20 (OH, 2017). Para o 

cálculo do peso normalizado pelo tamanho utilizou-se três métodos diferentes, todos 

utilizando a espécie de foraminífero planctônico Globigerinoides ruber (white) em 

espécimes retidos no intervalo de tamanho 250 − 355 µ𝑚.  

O primeiro método é o “peso por malha” (SBW), no qual calcula-se o peso médio 

das testas limitadas a um estreito intervalo de fração (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 30) (BEER; SCHIEBEL; 

WILSON, 2010a). O segundo método consiste na “normalização do peso por medidas 

de tamanho da testa” (MBW), sendo utilizada a área das testas nesse caso 
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(𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 31) (BEER; SCHIEBEL; WILSON, 2010a). O terceiro método utilizado foi o 

cálculo da “densidade área” (𝜌𝐴) sendo estas obtidas através do cálculo da razão entre 

o peso médio e a área média das silhuetas dos foraminíferos em cada uma das 

amostras (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 32) (MARSHALL et al., 2013). 

𝑆𝐵𝑊 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
     (30) 

𝑀𝐵𝑊 =  
𝑆𝐵𝑊 𝑥 á𝑟𝑒𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

á𝑟𝑒𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
      (31) 

𝜌𝐴 =  
𝑆𝐵𝑊

 á𝑟𝑒𝑎  𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
      (32) 

 

5.3.8 Índice de dissolução de cocolitoforídeos (CEX’) 

 

Além dos indicadores baseados em foraminíferos, foi utilizado um indicador de 

dissolução baseado em cocolitoforídeos fornecidos por Juliana Pereira de Quadros 

(LaPAS – USP) para os três testemunhos.  

O índice de dissolução quantitativo CEX’ (DITTERT et al., 1999; BOECKEL; 

BAUMANN, 2004), avalia a dissolução preferencial dos cocolitoforídeos comparando as 

abundâncias de táxons mais resistentes (C. leptoporus) com aqueles menos 

resistentes à dissolução (E. huxleyi, Gephyrocapsa < 3,5 𝜇𝑚), equação 33: 

𝐶𝐸𝑋′ =
𝐸ℎ𝑢𝑥+𝐺′𝑐𝑎𝑝𝑃

𝐸ℎ𝑢𝑥+𝐺′𝑐𝑎𝑝𝑃+𝐶𝑙𝑒𝑝𝑡
      (33) 

onde, Ehux é o percentual de E. huxleyi na amostra, G’capP é o percentual das 

espécies do gênero Gephyrocapsa <  3,5 𝜇𝑚, e Clept é o percentual de C. leptoporus. 

Esse indicador varia ente 0 e 1, sendo valores mais altos indicativos de melhor 

preservação e valores baixos indicativos de dissolução. 

 

5.4 Indicadores geoquímicos 

 

Os indicadores geoquímicos aqui apresentados podem ser caracterizados de 

duas formas: análises realizadas no sedimento bruto e análises realizadas em 

carapaças de foraminíferos. Apenas as análises de teor de carbonato e isótopos de 

oxigênio e carbono estão disponíveis para os três testemunhos, as demais foram 

realizadas apenas para o testemunho KF-20. 
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5.4.1 Isótopos de oxigênio e carbono 

 

Foram analisados isótopos de oxigênio (𝛿18𝑂) e carbono (𝛿13𝐶) na espécie de 

foraminífero bentônico Cibicidoides wuellerstorfi (fração 300 − 250 𝜇𝑚) para os 

testemunhos KF-16 e KF-18 (DE ALMEIDA et al., 2015). Para o testemunho KF-20, 

não foram encontrados exemplares suficientes dessa espécie em algumas 

profundidades, dessa forma utilizou-se a espécie Uvigerina peregrina (fração 300-

250um) (SANTOS et al., 2017a). Os valores de 𝛿18𝑂 de C. wuellerstorfi foram 

transformados pela adição de um fator de 0.69%o (ZAHN; WINN; SARNTHEIN, 1986) 

para 𝛿18𝑂 de U. peregrina (SANTOS et al., 2017a). De forma semelhante os valores de 

𝛿13𝐶 foram convertidos de U. peregrina para valores de 𝛿13𝐶 para C. wuellerstorfi 

através da adição de 0.9%o (ZAHN; WINN; SARNTHEIN, 1986).  

As análises 𝛿18𝑂  e carbono 𝛿13𝐶 em foraminíferos planctônicos foram feitas na 

espécie Globigerinoides ruber (branca, sensu stricto, fração 300-250um) nos 

testemunhos KF-18 e KF-20. Os valores aqui apresentados estão em VPDB e 

apresentaram um desvio padrão baseado em réplicas do padrão interno utilizado de 

0.06%o e 0.04%o, para 𝛿18𝑂 e 𝛿13𝐶, respectivamente. 

 

5.4.2 Carbono e nitrogênio orgânico total 

 

As análises de carbono orgânico total e nitrogênio orgânico total foram feitas 

apenas para o testemunho KF-20, a partir de ~0,5 g de sedimento em um analisador 

automático LECO-CHNS acoplado a um espectrômetro de massa. Os resultados foram 

fornecidos em percentagem de peso seco. Também foram obtidos os valores 

isotópicos de 𝛿13𝐶𝑜𝑟𝑔 e 𝛿15𝑁𝑜𝑟𝑔. Esses dados, bem como os dados de isótopos de 

oxigênio e carbono, foram gentilmente cedidos pela Profa. Dra. Ana Luiza S. 

Albuquerque (Universidade Federal Fluminense). 
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5.4.3 Razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 

A razão carbono orgânico por carbonato de cálcio (𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3) 

(𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 34) pode ser uma ferramenta útil para tentar compreender melhor os eventos 

da dissolução. Em condições de oceano aberto são observados valores baixos dessa 

razão (< 0.01) acima da lisoclina sendo observados valores crescentes da mesma (>

0,01) abaixo da lisoclina. Próximo às margens continentais são encontrados os valores 

mais altos (≫ 0.01) (DITTERT et al., 1999). Valores mais altos na razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3 

podem ser interpretados de duas formas: aumento na produtividade e exportação de 

carbono orgânico para o fundo oceânico levando a uma dissolução do 𝐶𝑎𝐶𝑂3 acima da 

lisoclina; ou pela dissolução do 𝐶𝑎𝐶𝑂3 abaixo da lisoclina. Quando a exportação de 

material carbonático e não-carbonático for constante e não ocorrer nenhuma das 

situações acima descritas a razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3 permanecerá constante e baixa. 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3
=

%𝐶𝑜𝑟𝑔

%𝐶𝑎𝐶𝑂3
      (34) 

 

5.4.4 Análise de fluorescência de raio-X (FRX) no sedimento bruto 

 

A partir dos dados de contagem de elementos obtidos através da técnica de 

fluorescência de raio-X (XRF), obtidos para o testemunho KF-20, gentilmente cedidos 

pelo Prof. Dr. Cristiano Mansur Chiessi (EACH – Universidade de São Paulo), foram 

calculadas as razões elementais utilizadas. Neste trabalho foram utilizadas as razões 

𝐹𝑒/𝐶𝑎 e 𝑇𝑖/𝐶𝑎 como indicadores de aporte continental. 

 

5.5 Outros parâmetros calculados 

 

A partir dos dados obtidos através dos métodos acima descritos foram 

calculados alguns outros parâmetros para auxiliar na interpretação dos indicadores de 

dissolução aqui estudados. 
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5.5.1 Indicador de aporte continental 

 

Como das razões 𝐹𝑒/𝐶𝑎 e 𝑇𝑖/𝐶𝑎 utilizadas como indicador de aporte 

continental, estão disponíveis apenas para o testemunho KF-20, calculou-se a razão 

entre o fluxo de sedimento não-carbonático e o fluxo de sedimento carbonático com um 

indicador de aporte continental (𝐼𝐴𝐶) (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 35) para os três testemunhos. 

𝐼𝐴𝐶 =  
𝑀𝐴𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑀𝐴𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂3

       (35) 

 

5.5.2 Indicadores de paleoprodutividade 

 

A paleoprodutividade oceânica foi estimada através de uma série de indicadores 

geoquímicos e micropaleontológicos sendo eles: a diferença entre o 𝛿13𝐶 de 

foraminíferos bentônicos e planctônicos (∆𝛿13𝐶); os índices paleoprodutividade 

primária (𝑃𝑃) e razão nutriclina 𝑅𝑁, obtidos através dos cocolitoforídeos; e a taxa de 

acumulação de foraminíferos bentônicos (𝐵𝐹𝐴𝑅). 

Uma vez que em superfície os produtores primários consomem carbono 

inorgânico dissolvido e incorporam preferencialmente o 𝐶12 , a sua atividade exerce um 

controle importante sobre o fracionamento do carbono entre oceano e atmosfera 

(PAYTAN, 2007). Dessa forma, optou-se por utilizar o ∆𝛿13𝐶 como um indicador de 

paleoprodutividade somente para os testemunhos KF-18 e KF-20, pois não existem 

dados de 𝛿13𝐶 em foraminíferos planctônicos para o testemunho KF-16. Para este fim 

utilizou-se a equação 36: 

∆𝛿13𝐶 =  𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 −  𝛿13𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜    (36) 

Também foram utilizados alguns indicadores de produtividade baseados em 

cocolitoforideos fornecidos por Juliana Pereira de Quadros (LaPAS – USP) para os três 

testemunhos. Com base na abundância da espécie Florisphaera profunda é possível 

estimar paleoprodutividade primária (𝑃𝑃), em 𝑔 𝐶 𝑚−2 𝑎𝑛𝑜−1, a partir da equação 37 

(Beaufort et al., 2001, Henriksson, 2000):  

𝑃𝑃 = 617 − [279 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓 + 3)]     (37) 
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onde PP é a paleoprodutividade primária (𝑔 𝐶 𝑚−2 𝑎𝑛𝑜−1) e Fprof é o percentual de F. 

profunda. 

A razão nutriclina (𝑅𝑁) se propõe a estabelecer uma relação entre as espécies 

de nanoplâncton que habitam a camada fótica superior (E. huxleyi e Gephyrocapsa) e a 

camada fótica inferior (F. profunda) (FLORES; BÁRCENA; SIERRO, 2000; BEAUFORT 

et al., 2001), dessa forma também sendo um indicador de produtividade (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 38): 

𝑅𝑁 =
𝐸ℎ𝑢𝑥+𝐺′𝑐𝑎𝑝𝑃+𝐺𝑜𝑐𝑛

𝐸ℎ𝑢𝑥+𝐺′𝑐𝑎𝑝𝑃+𝐺𝑜𝑐𝑛+𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓
     (38) 

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

de Gephyrocapsa < 3,5 𝜇𝑚, Gocn o percentual de G. oceanica e Fprof refere-se ao 

percentual de F. profunda.  

Os valores de 𝑅𝑁 podem variar entre 0 e 1, sendo que os mais próximos a 1 

indicam uma nutriclina mais próxima à superfície e a intensificação de processos de 

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

processos de mistura. Em termos de produtividade valores maiores indicam maior 

produtividade e valores menores indicam menor produtividade. 

 A taxa de acumulação de foraminíferos bentônicos (𝑒𝑞𝑢𝑎çõ𝑒𝑠 39 𝑒 40) também 

foi usada como uma ferramenta adicional para indicar paleoprodutividade, uma vez que 

está relacionada ao fluxo de matéria orgânica para os sedimentos. Idealmente seriam 

contados o número de foraminífero bentônicos normalizados pelo peso o sedimento na 

fração > 63 𝜇𝑚. Estes dados na fração > 63 𝜇𝑚 existem apenas para o testemunho 

KF-18 (DE ALMEIDA et al., 2015), no entanto, ele não tem uma resolução adequada 

para os eventos que buscamos identificar aqui. Dessa forma, esse índice foi calculado 

para os três testemunhos a partir do número de foraminíferos bentônicos encontrados 

na fração > 150 𝜇𝑚 utilizados no cálculo da razão B/P Os cálculos foram feitos a partir 

das seguintes fórmulas: 

𝐵𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛í𝑓𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠(>150𝜇𝑚) ∙𝑁° 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 (39) 

𝐵𝐹𝐴𝑅 = 𝐵𝐹 ∙ 𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑      (40) 
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onde BF é a abundância de foraminíferos bentônicos por grama de sedimento; BFAR é 

a taxa de acumulação de foraminíferos bentônicos e 𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑 é o fluxo de sedimento 

total (sessão 5.2). 
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6) Resultados 

 

Os resultados estão apresentados por indicador. Posteriormente a discussão 

será feita comparando os diferentes indicadores entre si em um mesmo testemunho e 

comparando os diferentes testemunhos entre si. Cada testemunho foi previamente 

estudado separadamente e com objetivos iniciais diferentes, de modo que cada um 

apresenta um conjunto de dados e resoluções diferentes, deste modo alguns 

indicadores são comuns a todos os testemunhos e outros não (Tabela 4). 

Para o testemunho KF-16 foram realizadas análises isotópicas de carbono e 

oxigênio em foraminíferos bentônicos. Utilizou-se o teor de carbonato no sedimento 

bruto e na fração < 63 𝜇𝑚. A partir da curva do teor de carbonato selecionaram-se as 

amostras nas quais seriam realizadas análises para aferir o teor de carbonato para a 

fração < 20 𝜇𝑚. A partir do modelo de idade e dos dados de densidade, calculou-se o 

fluxo total de sedimentos, que foi posteriormente subdividido em fluxo carbonático e 

fluxo não-carbonático. Os indicadores qualitativos de dissolução calculados foram: o 

índice Broecker/Clark, o índice Chiu/Broecker, a razão B/P, o índice de fragmentação e 

as razões de espécies resistentes à dissolução (ERD e BDI). 

 No testemunho KF-18 foram realizadas análises isotópicas de carbono e 

oxigênio em foraminíferos bentônicos e planctônicos. O teor de carbonato foi medido 

na fração < 63 𝜇𝑚 e calculado para o sedimento bruto. A partir da curva do teor de 

carbonato, selecionaram-se as amostras nas quais seriam feitas análises de teor de 

carbonato da fração < 20 𝜇𝑚. A taxa de sedimentação e o fluxo total de sedimentos, 

que foi posteriormente subdividido em fluxo carbonático e não carbonático, foram 

obtidos a partir do modelo de idade e dos dados de densidade. Os indicadores 

qualitativos de dissolução calculados foram: o índice Broecker/Clark, o índice 

Chiu/Broecker, a razão B/P, o índice de fragmentação e as razões de espécies 

resistentes à dissolução (ERD e BDI). Usando os dados de isótopos de carbono 

bentônicos e planctônicos calculou-se um índice de paleoprodutividade. 

Para o testemunho KF-20, foram realizadas análises isotópicas de carbono e 

oxigênio em foraminíferos bentônicos e planctônicos, assim como análises isotópicas 

de carbono e nitrogênio orgânicos, junto com sua porcentagem no sedimento bruto, 
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após a remoção do carbonato. O teor de carbonato foi inicialmente medido na fração 

total e posteriormente nas frações 63 < 𝑝 > 20 𝜇𝑚 e < 20 𝜇𝑚. Dessa forma foi 

estimado o teor de carbonato na fração < 63 𝜇𝑚. As amostras nas quais foram 

realizadas análises nas frações foram selecionadas a partir da curva do teor de 

carbonato bruto. A taxa de acumulação linear, e o fluxo total, que foi posteriormente 

subdividido em fluxo carbonático, não carbonático e carbono orgânico, foram obtidos a 

partir do modelo de idade e dos dados de densidade. Os indicadores qualitativos de 

dissolução calculados foram: o índice Broecker/Clark, o índice Chiu/Broecker, a razão 

B/P, o índice de fragmentação e as razões de espécies resistentes à dissolução (ERD 

e BDI). Usando os dados de isótopos de carbono bentônicos e planctônicos calculou-se 

um índice de paleoprodutividade. 

Devido à grande quantidade de dados utilizados e, uma vez que nem todos os 

dados estão disponíveis para todos os testemunhos, a Tabela 4 foi elaborada com o 

intuito de auxiliar o entendimento de quais dados estão disponíveis para quais 

testemunhos. Além disso, consta na tabela quais dados foram produzidos durante esse 

trabalho e quais foram extraídos de trabalhos já publicados. 
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Tabela 4: Lista de dados utilizados com suas fontes originais por testemunho. Os dados acompanhados de 
asterisco (*) foram fornecidas pelas fontes citadas, no entanto, os cálculos dos parâmetros utilizados foram feitos 
para o presente trabalho, a partir dos dados micropaleontológicos fornecidos. 

Dados/testemunhos 
KF-16 KF-18 KF-20 

Fonte Fonte Fonte 

Frações de tamanho de grão Lapas Lapas 
Produzido para esse 

trabalho 

Fluxos de sedimento total, não 
carbonático, carbonático 

Produzido para 
esse trabalho 

Produzido para 
esse trabalho 

Produzido para esse 
trabalho 

Fluxos de carbono orgânico N/A N/A 
Produzido para esse 

trabalho 

Razão Corg/CaCO3 N/A N/A 
Produzido para esse 

trabalho 

%CaCO3 (bruto) Lapas Lapas Lapas 

%CaCO3 (<63𝜇𝑚) Lapas Lapas N/A 

%CaCO3 (<20𝜇𝑚) 
Produzido para 
esse trabalho 

Produzido para 
esse trabalho 

Produzido para esse 
trabalho 

δ18O e δ13C bentônico Lapas Lapas 
(SANTOS et al., 

2017a) 

δ18O e δ13C plancônico N/A Lapas 
(SANTOS et al., 

2017b) 

Δδ13C (paleoprodutividade) N/A 
Produzido para 
esse trabalho 

Produzido para esse 
trabalho 

COT ,δ13C orgânico, NOT,δ15N 
orgânico, COT/NOT 

N/A N/A 
Dados fornecidos por 

Ana Luiza 
Albuquerque 

Razões elementais a partir de 
dados de XRF 

N/A N/A 
Dados fornecidos por 

Cristiano Chiessi 

Índice Broecker/Clark 
Produzido para 
esse trabalho 

Produzido para 
esse trabalho 

N/A 

Índice Chiu/Broecker 
Produzido para 
esse trabalho 

Produzido para 
esse trabalho 

(TOMAZELLA, 2016) 

Índice de fragmentação* Lapas Lapas 
Produzido para esse 

trabalho 

Razão B/P* Lapas Lapas 
Dados fornecidos por 

Douglas Lessa 

ERD e BDI* Lapas Lapas 
Dados fornecidos por 

Douglas Lessa 

Razão G. bulloides/G. ruber* Lapas Lapas 
Dados fornecidos por 

Douglas Lessa 

CEX’, PP e RN (nano) 
(QUADROS, 

2017) 
(QUADROS, 

2017) 
(QUADROS, 2017) 

Abundância H. elegans e 
índice HelP 

Produzido para 
esse trabalho 

(GONZALES et 
al., 2017) 

Produzido para esse 
trabalho 

Peso normalizado N/A N/A (OH, 2017) 

Indicador de aporte continental 
(IAC) 

Produzido para 
esse trabalho 

Produzido para 
esse trabalho 

Produzido para esse 
trabalho 

N° de foraminíferos 
bentônicos/g e BFAR* 

Lapas Lapas 
Dados fornecidos por 

Douglas Lessa 
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6.1 Fácies sedimentares 

 

Os três testemunhos utilizados, de acordo com as suas descrições, apresentam 

sedimentação contínua e relativamente homogênea (Figura 10). A classificação dos 

sedimentos foi feita com base no seu teor de carbonato (CADDAH; KOWSMANN; 

VIANA, 1998), sendo eles classificados em três categorias: Marga (MG) - teor de 

carbonato 30 − 60%; Lama Rica em Carbonato (LR) - teor de carbonato 18 − 30%; e 

Lama Levemente Carbonática (LL) - teor de carbonato 5 − 18%. Observa-se que os 

sedimentos categorizados como marga coincidem com o início dos períodos 

interglaciais enquanto a lama rica em carbonato encontra-se presente mais para o final 

do período glacial. Já a lama levemente carbonática aparece logo após o início do 

período interglacial, ocorrendo ainda dentro do mesmo, porém o seu término ocorre em 

diferentes períodos entre os diferentes testemunhos. 
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Figura 10: Faciologia dos testemunhos KF-16, KF-18 e KF-20 junto com suas respectivas curvas de 

%𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜) por profundidade (cm). LL (lama levemente carbonática), LR (lama rica em carbonato) e MG (marga) 

(CADDAH; KOWSMANN; VIANA, 1998). 
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6.2 Modelo de idade 

 

Os modelos de idade para os três testemunhos foram obtidos a partir do 

alinhamento das curvas isotópicas de foraminíferos bentônicos com as curvas padrões 

LR04 (LISIECKI; RAYMO, 2005; TOLEDO et al., 2016; GONZALES et al., 2017), para 

os testemunhos KF-16 e KF-18. Para o testemunho KF-20 (SANTOS et al., 2017b) foi 

feito o alinhamento utilizando as curvas isotópicas de Govin et al. (2014) até 143.000 

anos e LR04 (LISIECKI; RAYMO, 2005) de 143 – 200 ka. Além disso, para os 

testemunhos KF-18 e KF-20 foram feitas datações de radiocarbono (AMS 𝐶14 ) em três 

e dez amostras, respectivamente. 

Os registros de isótopos de oxigênio, plotados em função da idade, apresentam 

feições que são correlacionáveis à estratigrafia de 18𝑂 padrão (LR04). Seis estágios 

(MIS 6-1) foram reconhecidos no registro isotópico (LISIECKI; RAYMO, 2005; 

RAILSBACK et al., 2015) para os últimos 150 mil anos nos testemunhos analisados 

(Figura 11).   
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Figura 11: A) Curvas isotópicas de oxigênio (𝛿18𝑂) em foraminíferos bentônicos para os testemunhos KF-16, 
18 e 20 junto com as curvas de referência de Lisiecki & Raymo (2005) e Govin et al. (2014) (MD95-2042). B) Abaixo 
encontra-se os modelos de idade (linhas tracejadas) e C) as taxas de sedimentação para os três testemunhos. Os 
estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte 
superior do gráfico (adaptado de QUADROS, 2017). 
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6.3 Fluxos de sedimentos (𝑀𝐴𝑅)  

 

Os três testemunhos aqui estudados apresentaram taxas de sedimentação e 

fluxos de sedimento (𝑀𝐴𝑅) diferentes entre si. Dessa forma os dados nesta sessão 

serão apresentados para cada testemunho para uma melhor visualização.  

Para o testemunho KF-16 observou-se que os fluxos de sedimento total 

(𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑. em g ∙ cm−2 ∙ ka−1) (Figura 12d) acompanham, como esperado, a taxa de 

sedimentação (Figura 15e), assim como o fluxo de sedimento não carbonático (Figura 

12c). O fluxo de sedimento carbonático (Figura 12b) apresenta comportamentos 

diferentes dos demais fluxos em função do teor de carbonato total (Figura 12a), o que 

pode ser observado no fluxo do MIS 6, 5b, 3 (exceto em ~40 ka) e 2. Nesses períodos 

o teor de carbonato imprime a sua influência sobre o fluxo de acumulação de 

sedimento. Nota-se que há três picos de aumento da taxa de sedimentação, um entre o 

MIS 5b e 5a, outro no meio do MIS 3, entre 50 e 40 ka, e, por fim, durante a transição 

do MIS 3 para o MIS 2. 
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Figura 12: A) Teor de carbonato bruto, B) fluxo de sedimento carbonático, C) fluxo de sedimento não 
carbonático, D) fluxo de sedimento total e E) taxa de sedimentação para o testemunho KF-16. Os estágios isotópicos 
marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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No testemunho KF-18 todos os cálculos de fluxos se mostram grandemente 

influenciados pela taxa de sedimentação sendo que, mesmo o fluxo de carbonato se 

diferencia da curva de fluxo de sedimentos total em poucos momentos, como no 

estágio 5e e no estágio 3/2. 

Da mesma forma que para o KF-16, o fluxo de sedimento total (Figura 13d) e o 

fluxo de sedimento não-carbonático (Figura 13c) também acompanham a variação da 

taxa de sedimentação (Figura 13e). Já o fluxo de sedimento carbonático (Figura 16b) 

apresenta comportamento diferente dos demais fluxos (Figura 13a) apenas no MIS 6, 

5e e 5b e na primeira metade do MIS 3, de forma que a curva de carbonato exerce uma 

maior influência no teor de carbonato sobre o fluxo de acumulação de sedimento 

nesses períodos. 
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Figura 13: A) Teor de carbonato bruto, B) fluxo de sedimento carbonático, C) fluxo de sedimento não 
carbonático, D) fluxo de sedimento total e E) taxa de sedimentação para o testemunho KF-18. Os estágios isotópicos 
marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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Observa-se para o testemunho KF-20 que o fluxo de sedimentos total (Figura 

14f) tem um comportamento bastante similar ao da taxa de sedimentação (Figura 14g). 

O fluxo de sedimentos não-carbonáticos (Figura 14e) para o fundo novamente tem 

comportamento bastante similar ao da taxa de sedimentação apresentando pequenas 

oscilações em relação ao fluxo total de sedimento em termos de comportamento de 

curva, no entanto é possível observar que há uma maior variação nos valores de 

acumulação quando comparado ao testemunho KF-18. 

O fluxo de carbono orgânico total (Figura 14c), em termos gerais, tem um 

comportamento semelhante ao do fluxo total de sedimento, no entanto, é possível 

observar que há uma oscilação maior dentro dos patamares previamente estabelecidos 

pela taxa de sedimentação linear. Já o fluxo de carbonato (Figura 14d) apresenta 

algumas distinções quando comparado aos fluxos de carbonato dos testemunhos KF-

16 e KF-18, a principal delas ocorrendo entre 80 e 60 ka, onde nos outros testemunhos 

ocorre um aumento significativo do carbonato depositado nesse período, o que não é 

observado no fluxo de carbonato para o testemunho KF-20. De modo geral não 

ocorrem grandes variações no depósito de carbonato entre ~110 e 35 ka.  
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Figura 14: A) Teor de carbonato bruto, B) carbono orgânico total em porcentagem (%COT), C) fluxo de COT, 
D) fluxo de sedimento carbonático, E) fluxo de sedimento não carbonático, F) fluxo de sedimento total e G) taxa de 
sedimentação para o testemunho KF-20. Os estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas 
coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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6.4 Indicadores de dissolução 

 

6.4.1 Variação do tamanho de grão no sedimento bruto 

 

Os três testemunhos apresentaram comportamentos semelhantes quanto à 

distribuição de tamanhos de grãos na fração > 63 𝜇𝑚 , na fração < 63 𝜇𝑚 e na fração 

> 150 𝜇𝑚 (Figura 15). Para o testemunho KF-18 observou-se que a maior porcentagem 

da fração > 63 𝜇𝑚 ocorreu no final do MIS 6. Os maiores valores para os testemunhos 

KF-16 e KF-20 foram observados durante o MIS 5e e no MIS 1. De modo geral, a 

fração > 150 𝜇𝑚 teve um comportamento similar ao da fração > 63 𝜇𝑚. Apesar de não 

ser o maior valor encontrado para o testemunho KF-18, os valores observados durante 

o MIS 5e e 1 foram equivalentes aos encontrados para os testemunhos KF-16 e KF-20. 

Nota-se que o testemunho KF-18 apresenta um outro pico durante o MIS 2, esses 

valores observados para o testemunho KF-18 no MIS 2 e 1 podem ser influenciados 

pela baixa taxa de sedimentação observada nesse período. Na comparação entre os 

testemunhos KF-16 e KF-20 observou-se que o primeiro apresentou valores 

relativamente mais altos desde o MIS 5c até o MIS 2, o que pode ser devido a este 

testemunho estar localizado em torno de 300 𝑚 mais raso. 
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Figura 15: Percentual da contribuição das diferentes frações granulométricas para as amostras e os 
diferentes testemunhos, o KF-16 em verde, o KF-18 em azul e o KF-20 em vermelho. A) % Fração > 150 𝜇𝑚 B) % 

Fração <  63 𝜇𝑚 C) % Fração  > 63 𝜇𝑚. Os gráficos B e C foram construídos utilizando duas escalas as escalas, a 
esquerda é referente aos testemunhos KF-16 e KF-20 e a escala em azul a direita é referente ao testemunho KF-18. 
Os estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na 
parte superior do gráfico. 

Tanto na fração > 63 𝜇𝑚 quanto na fração > 150 𝜇𝑚 observa-se uma tendência 

a uma granulometria mais grossa durante os períodos interglaciais e uma redução do 

tamanho de grão durante os períodos glaciais. Para melhor visualizar essa relação 

plotaram-se gráficos de área em escala logarítmica para os três testemunhos (Figura 

16, Figura 17 e Figura 18. Para os gráficos de área foi feita uma subdivisão da fração >

63 𝜇𝑚 em fração > 150 𝜇𝑚 (equação 16) e fração 150 𝜇𝑚 < 𝑥 > 63 𝜇𝑚 (equação 17) 



76 
 

e da fração < 63 𝜇𝑚 em fração 63 𝜇𝑚 <  𝑥 > 20 𝜇𝑚 (equação 18) e fração < 20 𝜇𝑚 

(equação 19).  

No gráfico de área das frações de tamanho de grão para o testemunho KF-16 

(Figura 16) nota-se que as maiores porcentagens de sedimentos mais finos (< 63 𝜇𝑚) 

se encontram um pouco depois ao pico do MIS 5d, em 106 ka, um pouco depois ao 

pico do MIS 5b, em 85 ka, no início do MIS 4, em 71 ka atingindo o seu valor máximo 

em 57 ka. Valores altos foram encontrados ao longo de todo o MIS 4 (71 – 57 ka) e 

chegando ao seu valor máximo na transição do MIS 4/3. Ao longo do MIS 3 (57 – 29 

ka) a porcentagem de sedimentos mais finos (< 63 𝜇𝑚) é similar ao encontrado em 

outros períodos considerados interglaciais do MIS 5e, 5c, 5a e 1 (picos em 123, 96 e 82 

ka e no intervalo de 14 ka até o Recente, respectivamente). Há um novo aumento na 

proporção de sedimentos finos (< 63 𝜇𝑚) na transição do MIS 3/2 (29 ka), porém essa 

não atinge valores tão altos quanto nos intervalos anteriores. 

 

 

Figura 16: Gráfico de área da porcentagem, em escala logarítmica, dos diferentes tamanhos de grão para o 

testemunho KF-16. 

No gráfico de área do testemunho KF-18 (Figura 17), diferentemente do 

testemunho KF-16 (Figura 16), observa-se uma diminuição na fração > 150 𝜇𝑚 em três 

momentos durante o MIS 5, entre os sub-estágios 5c e 5a. Esses três momentos 
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ocorreram 94 ka, 89 ka e 84 ka, não sendo tão expressivos quanto os observados na 

figura 16. O intervalo em que se observa o maior aumento na fração fina (< 63 𝜇𝑚) 

ocorreu durante o MIS 4 (71 – 57 ka), tendo o seu ápice em 65 ka. Durante o MIS 3 os 

valores da fração fina (< 63 𝜇𝑚) voltam a ser similares aos do MIS 5, porém observa-

se um aumento na representatividade da fração 150 𝜇𝑚 < 𝑥 > 63 𝜇𝑚. 

 

Figura 17: Gráfico de área da porcentagem, em escala logarítmica, dos diferentes tamanhos de grão para o 
testemunho KF-18. 

 Para o testemunho KF-20 (Figura 18), diferentemente dos testemunhos KF-16 e 

KF-18 (figuras 16 e 17), observamos um aumento na representatividade da fração <

20 𝜇𝑚 durante o intervalo entre ~ 120 e 59 ka, que engloba o MIS 5d ao MIS 4, 

havendo algumas pequenas oscilações que coincidem com o MIS 5c (89 ka) e o MIS 

5a (84 ka). As maiores variações observadas foram nas frações > 150 𝜇𝑚 e 150 𝜇𝑚 <

𝑥 > 63 𝜇𝑚. Os mínimos da fração > 150 𝜇𝑚 ocorreram em 108, 102, 89, 76, 73, 69, 66 

e 62 ka, estando espalhados entre os MIS 5d, 5b e 4. Assim, como o observado para o 

testemunho KF-18, durante o MIS 3 (57 – 29 ka) os valores da fração fina (< 63 𝜇𝑚) 

voltam a ser similares aos do MIS 5 (130 – 71 ka), porém, observa-se um aumento na 

representatividade da fração 150 𝜇𝑚 < 𝑥 > 63 𝜇𝑚. No entanto, nesse intervalo 

também são observados dois eventos de diminuição da fração > 150 𝜇𝑚 com aumento 

da fração <  63 𝜇𝑚, ocorridos em 48 e 39 ka. Devido a sua maior resolução para o MIS 

2 (29 – 14 ka) também foi possível observar outros três intervalos de diminuição da 
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fração > 150 𝜇𝑚 com aumento da fração <  63 𝜇𝑚, ocorridos em 29, entre 25-23 e em 

16 ka. 

 

Figura 18: Gráfico de área da porcentagem, em escala logarítmica, dos diferentes tamanhos de grão para o 
testemunho KF-20. 

 

6.4.2 Teor de carbonato 

 

De modo geral, as curvas do teor de carbonato (Figura 19) nas três diferentes 

frações apresentam o mesmo comportamento para os três testemunhos. Observa-se 

nas três curvas de carbonato um padrão semelhante ao de 𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜. Os maiores 

valores de %𝐶𝑎𝐶𝑂3 foram observados no MIS 1 e na transição do MIS 6 para o MIS 5, 

sendo observado um gradiente de diminuição significativo ao longo do MIS 5e. Porém, 

este último não está tão pronunciado para a fração < 20𝜇𝑚 do testemunho KF-16, o 

que pode ser um artefato da resolução amostral, já que nesta fração foram analisadas 

menos amostras do que nas outras frações. Os menores valores de %𝐶𝑎𝐶𝑂3 nas três 

curvas ocorreram no MIS 6, 5b e 4. Porém os valores observados ao longo dos MIS 5d, 

5c e 5a são equivalentes aos observados ao longo do MIS 3. Há uma tendência de 

aumento no teor de carbonato a partir do MIS 3 em direção ao MIS 1 havendo um pico 

que ocorreu durante o UMG, apenas para o testemunho KF-20. 
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Figura 19: Curva do teor de carbonato nas frações medidas junto com a curva de 𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜: A) 

𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜, B) %𝐶𝑎𝐶𝑂3 na fração <  20 𝜇𝑚, C) %𝐶𝑎𝐶𝑂3 na fração < 63 𝜇𝑚 e D) %𝐶𝑎𝐶𝑂3 no sedimento bruto, para 

os testemunhos KF-16 (verde), KF-18 (azul) e KF-20 (vermelho). Os estágios isotópicos marinhos (MIS) estão 
delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 

 

6.4.3 Indicadores micropaleontológicos de dissolução 

 

Os indicadores micropaleontológicos de dissolução são aqueles obtidos através 

de razões ou índices a partir da composição da fauna. Os indicadores aqui utilizados 
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são o ERD, o BDI, o razão B/P, o índice de fragmentação (IF), o CEX’, o peso 

normalizado (SBW, MBW e 𝜌𝐴) e a abundância e o grau de dissolução da H. elegans. 

Contudo, optou-se por incluir nessa sessão os dados referentes ao Índice de 

Broecker/Clark e Índice de Chiu/Broecker que, apesar de serem obtidos a partir do teor 

de carbonato, historicamente foram propostos como uma simplificação ao método do 

índice de fragmentação. 

Estes resultados estão apresentados por testemunho, com exceção da 

abundância e o grau de dissolução da espécie H. elegans que será apresentada em 

uma sessão à parte. Optou-se por apresentar os resultados desta forma para uma 

melhor visualização dos padrões observados por testemunho, porém, devido à 

diferente resolução amostral da abundância e o grau de dissolução da H. elegans estes 

resultados foram descritos separadamente. 

 

6.4.3.1 Testemunho KF-16 

 

Para o testemunho KF-16 foram utilizados seis indicadores de dissolução: índice 

Broecker/Clark, índice Chiu/Broecker, razão B/P, índice de fragmentação e as razões 

de espécies resistentes, ERD e BDI (Figura 20).  

Nenhum dos indicadores apresentou o mesmo padrão entre si. Os maiores 

valores do índice Broecker/Clark (Figura 20a) ocorreram nos MIS 6 e 3, enquanto os 

menores foram encontrados nos MIS 5d, 5b e 4.  

O índice Chiu/Broecker (Figura 20b) apresentou um padrão quase oposto com 

os menores valores no MIS 6 e 2 e os maiores valores no MIS 5b e 4.  

A razão B/P (Figura 20c) apresentou picos no MIS 6, 5d, 5b e 4 com um leve 

aumento entre o MIS 3/2, porém os valores foram, no mínimo, 50% inferiores quando 

comparados com os outros picos observados. Os menores valores ocorreram nos MIS 

5e, 5c, 5a e 1.  

O IF (Figura 20d) mostrou uma tendência de diminuição durante o MIS 6 em 

direção ao MIS 5. Há uma tendência geral de aumento do índice a partir do final do MIS 

5e até o seu valor máximo, observado no MIS 5a, contudo observa-se uma queda 

significativa no índice entre o MIS 5b e 5a. A partir do MIS 4 em direção ao MIS 1 há 
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uma tendência de diminuição dos valores e se observa uma aparente diminuição na 

amplitude dos picos/cavas ao longo dessa tendência.  

Os maiores valores de ERD (Figura 20e) ocorreram no MIS 5, havendo uma 

grande variabilidade nos valores observados. Os picos encontram-se nos MIS 5d, 5b e 

no final do MIS 5a, próximo à transição para o MIS 4. O MIS 6 apresentou uma 

variação em amplitude do sinal maior do que a observada ao longo dos MIS 4, 3 e 2.  

Ao analisar a curva do BDI (Figura 20f) observa-se um padrão bastante diferente 

do ERD. Os maiores valores encontrados ocorreram na transição do MIS 5a para o 

MIS 4, a amplitude do sinal no MIS 6 e nos MIS 4, 3 e 2 são mais próximos, os picos 

anteriormente, observados nos MIS 5d e 5b, no ERD não são significativos no BDI.  

Todos os valores de CEX' estiveram acima de 0,8, sendo indicativos de uma boa 

preservação dos cocolitofoídeos. Os menores valores foram observados durante o MIS 

5e, 5d e ao final do MIS 3. 

Os índices de espécies resistentes à dissolução (ERD e BDI), assim como o 

índice de fragmentação (IF), apresentam um comportamento semelhante entre si, 

havendo alguns poucos pontos de discordância entre ~140-65 ka. De ~65 ka até o 

Recente há uma diferenciação significativa, pois o ERD aproxima-se ao 

comportamento do IF, enquanto o BDI tem um aumento de valor no meio desse 

intervalo, durante o MIS 3. Ao comparar esses três índices com a razão B/P, observa-

se que seus picos não ocorrem simultaneamente, sendo nítido que o pico mais 

significativo da razão B/P, que ocorre entre ~70-50 ka, aparece no mesmo intervalo 

onde a razão BDI diminui. Há uma boa correlação visual entre a razão B/P e o índice 

Chiu/Broecker, no entanto, é necessário considerar a diferença de resolução desses 

dois índices. Já o índice de Chiu/Broecker e o índice Broecker/Clark, no geral, 

apresentam comportamentos opostos ao longo de todo o período. 
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Figura 20: Gráfico dos índices de dissolução para o testemunho KF-16: G) razão espécies resistentes a 
dissolução (ERD), F) razão espécies resistentes a dissolução (BDI), E) índice de fragmentação (IF), D) razão B/P, C) 
índice Broecker/Clark, B) índice de dissolução de cocolitoforídeos (CEX’), e A) índice Chiu/Broecker. Todos os 
indicadores de dissolução foram posicionados de tal forma que para baixo indicam dissolução menos intensa e para 
cima indicam dissolução mais intensa. Os estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas 
coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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6.4.3.2 Testemunho KF-18 

 

Para o testemunho KF-18 foram utilizados seis indicadores de dissolução 

micropaleontológicos: índice Broecker/Clark, índice Chiu/Broecker, razão B/P, índice de 

fragmentação e as razões de espécies resistentes (ERD e BDI), sendo observados 

alguns padrões semelhantes entre alguns desses indicadores de dissolução. 

Ao longo do MIS 5 inteiro e no MIS 4 foram obtidos os menores valores para o 

índice Broecker/Clark (Figura 21a). Os valores máximos foram observados no MIS 6 e 

2, havendo um intervalo de baixa oscilação entre o MIS 5 até a transição do MIS 4/3, a 

partir de onde são observadas oscilações maiores até o Recente. 

Já o índice Chiu/Broecker (Figura 21b) apresentou um comportamento distinto, 

com os menores valores sendo encontrados na transição do MIS 6/5, no MIS 5a e na 

primeira metade do MIS 3. Os maiores valores foram observados no MIS 6, na 

transição do MIS 5e/5d, nos MIS 5b, 4 e final do MIS 3 e início do MIS 2.  

A razão B/P (Figura 21c) manteve-se relativamente baixa ao longo de todo o 

período estudado, com exceção dos picos observados durante o MIS 5b e 4.  

O IF (Figura 21d) apresentou um comportamento semelhante ao da razão B/P, 

com as maiores variações também sendo observadas nos MIS 5b e 4. Contudo, a 

amplitude das variações ao longo do resto do testemunho em direção ao topo é um 

maior no IF em comparação com a razão B/P.  

O índice ERD (Figura 21e), de forma geral, foi maior no MIS 5 em comparação 

com todos os outros estágios. Os valores máximos foram observados ao longo do MIS 

5c e 5b. Os MIS 6, 4, 3, 2 e 1 apresentaram valores semelhantes.  

O BDI (fig. 10f) apresenta um comportamento semelhante ao do ERD desde o 

MIS 6 até o MIS 4, porém com amplitude de variações diferentes. Por exemplo, no BDI 

os valores dos picos do MIS 5c/5b são da mesma ordem de grandeza dos valores 

observados nos picos do MIS 5a/4, enquanto para o ERD os valores dos picos do MIS 

5c/5b são quase o dobro dos valores observados nos picos do MIS 5a/4. Outra 

diferença observada ocorre durante o MIS 3, onde é observado um aumento nos 

valores do BDI o qual não ocorre nos valores do ERD. 
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Assim como para o testemunho KF-16, todos os valores de CEX' estiveram 

acima de 0,8, sendo indicativos de uma boa preservação dos cocolitofoídeos. Os 

menores valores foram observados ao longo de todo o MIS 5, sendo encontrados 

valores mais altos durante o MIS 6, 4, 3, 2 e 1. 

As razões de espécies resistentes à dissolução apresentam um comportamento 

bastante semelhante entre si, não havendo grandes diferenciações observadas entre 

os dois métodos. O mesmo ocorre entre o índice de fragmentação e a razão B/P, 

ambas apresentando suas maiores oscilações entre ~85 − 55 𝑘𝑎. O índice 

Broecker/Clark não apresentou semelhança visual com nenhuma das curvas, enquanto 

o índice Chiu/Broecker apresenta uma semelhança com a curva de BDI. As curvas de 

IF e B/P são visualmente muito parecidas, contudo nota-se que as alterações no IF 

iniciam-se um pouco antes das alterações no B/P. Ao incluir as curvas de ERD e BDI 

nesta comparação, observa-se que os picos de ERD e BDI aparecem primeiro, 

seguidos pelos picos de IF e por fim os de B/P. Da mesma forma, as variações em 

ERD terminam primeiro seguidas pelas variações de IF e por fim as de B/P. Contudo, 

as amplitudes observadas nessas variações indicam padrões bastante distintos. 
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Figura 21: Gráfico dos índices de dissolução para o testemunho KF-18: G) razão espécies resistentes a 
dissolução (ERD), F) razão espécies resistentes a dissolução (BDI), E) índice de fragmentação (IF), D) razão B/P, C) 
índice Broecker/Clark, B) índice Chiu/Broecker, e A) índice de dissolução de cocolitoforídeos (CEX’). Todos os 
indicadores de dissolução foram posicionados de tal forma que para baixo indicam dissolução menos intensa e para 
cima indicam dissolução mais intensa. Os estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas 

coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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6.4.3.3 Testemunho KF-20 

 

Foram utilizados sete indicadores de dissolução micropaleontológicos para o 

testemunho KF-20 (Figura 22): índice Chiu/Broecker, razão B/P, índice de 

fragmentação (IF), as razões de espécies resistentes (ERD e BDI) e peso normalizado 

(SBW, MBW e pA), sendo observados alguns padrões semelhantes entre alguns 

desses indicadores de dissolução. 

O índice Broecker/Clark foi calculado para esse estudo, contudo, devido à baixa 

quantidade de amostra disponível para análise de %𝐶𝑎𝐶𝑂3 na fração entre 63 𝜇𝑚 e 

20 𝜇𝑚, optou-se por desconsider este índice no testemunho KF-20. 

O índice Chiu/Broecker (Figura 22a) apresentou os maiores valores nos MIS 5d, 

5b, 5a e 4 e os menores valores na transição do MIS 6/5e no MIS 3 e 2.  

A razão B/P (Figura 22e) manteve-se aproximadamente constante ao longo do 

MIS 5e, 5c, na transição do MIS 5b/5a e a partir do MIS 3 até o MIS 1. Os maiores 

valores na razão B/P foram observados no MIS 5b, final do MIS 5a e MIS 4. Foram 

observados três momentos em que a porcentagem de bentônicos chega a estar acima 

de 10%. O primeiro intervalo ocorre entre 140 e 130 ka. Já o segundo ocorre dentro do 

período entre 110 a 85 ka, havendo três picos nesse intervalo, porém o mais 

representativo ocorre entre 90 e 85 ka. O terceiro intervalo ocorre entre 80 e 60 ka 

sendo observadas seis oscilações significativas nesse período. 

O IF (Figura 22f) apresentou seus maiores valores no MIS 5c e 5a, e os 

menores valores na transição do MIS 6/5 e em alguns pontos do MIS 2 e 1. Nota-se 

que há intervalos com uma baixa resolução amostral ao longo do testemunho, o que 

dificulta a interpretação desse dado.  

As razões ERD e BDI (Figura 22h e Figura 22e) apresentam um padrão 

semelhante, diferindo apenas durante o MIS 3. De modo geral, depois do valor mínimo 

observado na transição do MIS 6/5e há uma tendência de aumento até o MIS 5c, 

seguido por uma queda brusca no MIS 5b e um novo aumento no MIS 5a. Valores 

mínimos são observados desde o MIS 4 até o MIS 1 para o ERD, exceto por três 

eventos isolados em 65, 57 e 45 ka.  
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O BDI segue um padrão similar ao do ERD, entretanto, a partir de ~55 ka 

observa-se uma oscilação entre valores altos, equivalentes aos observados no MIS 5c 

e 5a, e baixos, ainda que maiores que os valores mínimos encontrados.  

O comportamento da curva da razão espécies resistentes à dissolução, ERD e 

BDI são bastante semelhantes entre 145 até ~ 57 ka. Entre ~ 57 e 20 ka os valores de 

BDI são mais altos, chegando a valores próximos aos níveis mais altos observados no 

período anterior, em comparação com a razão ERD, que se mantém próximo aos 

níveis mais baixos observados. 

Novamente, todos os valores de CEX' (Figura 22b) estiveram acima de 0,8, 

sendo indicativos de uma boa preservação dos cocolitofoídeos. Os menores valores 

foram observados ao longo de todo o MIS 6, sendo observada uma tendência de 

aumento a partir do MIS 6 em direção ao MIS 4. Durante o MIS 3 há uma nova 

diminuição do valor do índice, seguido por uma nova tendência de aumento em direção 

ao MIS 1. 

Ao comparar a razão ERD com a razão B/P observa-se um comportamento 

similar entre os dois índices entre ~145 e 85 ka, ou talvez até um pouco mais adiante 

em ~72 ka, porém as variações na razão ERD parecem se iniciar um pouco antes das 

variações observadas na razão B/P. Contudo, entre ~70 e 55 ka o padrão se inverte, 

sendo observada uma diminuição em ambas as razões ERD e BDI, porém essa vem 

acompanhada de um aumento da razão B/P.  

O índice de fragmentação apresenta picos que coincidem, ora com as razões 

ERD, ora com a razão B/P, no entanto, devido à diferente resolução desse parâmetro 

em relação aos outros dois, não é possível confirmar com qual índice esse parâmetro 

está relacionado. 
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Figura 22: Gráfico dos índices de dissolução para o testemunho KF-20: H) razão espécies resistentes a 
dissolução (ERD), G) razão espécies resistentes a dissolução (BDI), F) índice de fragmentação (IF), E) razão B/P, D) 
peso normalizado (SBW), C) densidade área (pA), B) índice de dissolução de cocolitoforídeos (CEX’), e A) índice 
Chiu/Broecker. Todos os indicadores de dissolução foram posicionados de tal forma que para baixo indicam 
dissolução menos intensa e para cima indicam dissolução mais intensa. Os estágios isotópicos marinhos (MIS) 
estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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Para este testemunho houve a oportunidade de realizar a análise de peso 

normalizado. Para isso, calculou-se o valor médio dos três parâmetros (SBW, MBW e 

pA) (Figura 22c, 22d e Figura 23) por estágio isotópico (Tabela 5). Os menores valores 

para todos os parâmetros foram encontrados no MIS 4, 13.07 𝜇𝑔, 13.49 𝜇𝑔 e 1.53 ×

10−4 𝜇𝑔 ∙ 𝜇𝑚−2 - SBW, MBW e 𝜌𝐴, respectivamente. No entanto, não houve 

concordância entre os valores máximos das médias por estágio isotópico. O MIS 1 

apresentou o maior valor médio para SBW (16.18 𝜇𝑔), enquanto os maiores valores 

médios para MBW e 𝜌𝐴 ocorreram no MIS 3 (15.76 𝜇𝑔 e 1.74 × 10−4 𝜇𝑔 ∙ 𝜇𝑚−2, 

respectivamente). 

Tabela 5: Valores médios de peso normalizado (SBW, MBW e pA) calculados para os estágios e sub-
estágios marinhos do testemunho KF-20. 

Estágio Isotópico Marinho SBW (𝝁𝒈) MBW (𝝁𝒈) 𝝆𝑨 (𝟏𝟎−𝟒 𝝁𝒈 ∙ 𝝁𝒎−𝟐) 

MIS 1 16.18 15.07 1.57 

 
MIS 2 

14.66 14.72 1.64 

MIS 3 15.88 15.76 1.74 

MIS 4 13.07 13.49 1.53 

MIS 5 13.94 14.04 1.56 

MIS 5a 14.32 13.99 1.51 

MIS 5b 14.13 14.76 1.68 

MIS 5c 13.59 13.95 1.57 

MIS 5d 13.44 14.07 1.62 

MIS 5e 14.01 14.01 1.56 

MIS 6 14.88 14.93 1.65 

 

O MIS 5 é subdividido em 5 sub-estágios. As médias observadas para os sub-

estágios do MIS 5 para SBW e MBW, diferem um pouco em seu comportamento, 

porém as variações são pequenas, menos de 1𝜇𝑔 para o intervalo. As variações 

observadas para o 𝜌𝐴 foram mais significativas. O maior valor de 𝜌𝐴 foi observado no 

MIS 5a (1.51 × 10−4𝜇𝑔 ∙ 𝜇𝑚−2), sendo menor que o valor médio obtido para o MIS 4. O 

maior valor de 𝜌𝐴 foi observado durante o MIS 5b (1.68 × 10−4𝜇𝑔 ∙ 𝜇𝑚−2), contudo, 

cabe a ressalva de que essa média é baseada em uma amostra única obtida dentro 

desse intervalo amostral. 
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Ao observar as médias de 𝜌𝐴 obtidas para os estágios e sub-estágios isotópicos 

notou-se que os menores valores ocorrem nos estágios isotópicos relativamente mais 

quentes (MIS 5e, 5c, 5a e 1), enquanto os maiores valores foram encontrados para os 

estágios isotópicos relativamente frios (MIS 6, 5d, 5b, 3 e 2), com exceção do MIS 4. 

 
Figura 23: Curvas de peso normalizado de G. ruber (white) para o testemunho KF-20: A) 𝜌𝐴, B) MBW e C) 

SBW. Os estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados 
na parte superior do gráfico. 

 

6.4.3.4 Abundância e o grau de dissolução do foraminífero bentônico H. elegans 

 

As abundâncias de H. elegans apresentaram comportamentos relativamente 

semelhantes ao longo do período estudado nos três testemunhos (Figura 24). De modo 

geral, não foi observada uma relação entre a abundância e o grau de dissolução 

observado pelo índice HelP. 
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Para o testemunho KF-16 os maiores valores foram observados no final do MIS 

6, no MIS 5e, 5a, 3 e na transição do MIS 2/1. Com relação à preservação das 

carapaças de H. elegans verificado a partir do índice HelP observou-se que uma 

melhor preservação ocorreu na transição do MIS 3/2 e na transição do MIS2/1, sendo 

estes os únicos momentos em que há valores acima de 60% no índice. O aumento dos 

valores do índice HelP também foram observados durante o MIS 6/5, 5b, 5a e 3. 

Os maiores valores de abundância para o testemunho KF-18 foram observados 

durante o MIS 6. Alguns picos menores foram observados durante o MIS 5c, 5a e no 

início do MIS 3. Os períodos de melhor preservação ocorreram durante o MIS 5e e MIS 

1. O aumento dos valores do índice HelP também podem ser observados ao longo do 

MIS 5a e 3 para este testemunho. 

O testemunho KF-20 apresentou comportamento um pouco mais parecido com o 

testemunho KF-16. Foram observados picos de abundância mais próximos ao início 

dos MIS 5e, 5c, 5a e 1. Outro pico é observado ao final do MIS 4 e início do MIS 3. Os 

melhores graus de preservação ocorreram durante o MIS 6, 5e, 5d, 5a, 4 e na transição 

5a/4 e 3/2.  

 

Figura 24: A) Curva de abundância do foraminífero bentônico H. elegans por grama de sedimento e B) índice 
HelP para os testemunhos KF-16 (verde), KF-18 (azul) e KF-20 (vermelho). Os estágios isotópicos marinhos (MIS) 

estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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6.5 Isótopos de oxigênio e carbono em foraminíferos bentônicos e planctônicos 

 

Através dos isótopos de oxigênio em foraminíferos bentônicos (𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜) 

(Figura 25) foi possível delimitar os estágios isotópicos marinhos para os três 

testemunhos (TOLEDO et al., 2016; SANTOS et al., 2017). No entanto, observou-se 

que o MIS 5e para o testemunho KF-16 tem um pico menor do que o esperado. Isto 

pode ter algumas explicações uma delas seria que este sub-estágio pode não 

apresentar uma resolução amostral adequada para observar este pico. Além disso, a 

taxa de sedimentação neste período foi muito baixa, o que pode dificultar a 

visualização deste sub-estágio ou ainda significar que ele tenha sido removido do 

registro, apesar de não haver evidências para isso na descrição faciológica.  

Os isótopos de carbono (𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜) (Figura 25), para o testemunho KF-16, 

apresentam um comportamento de curva semelhante ao da curva de 𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 

(Figura 25). Os maiores valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 foram observados no MIS 5e, 5c, 5a e 

1, sendo os menores valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 observados nos MIS 6, 5d, 5b e início do 

MIS 3. 

Para o testemunho KF-18, a curva de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 25) também 

apresentou um comportamento de curva semelhante ao da curva de 𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 

(Figura 25). Dentre os sub-estágios considerados mais quentes do MIS 5 (5e, 5c e 5a), 

o MIS 5e, considerado o mais quente dos três, apresentou valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 

ligeiramente mais baixos que os outros dois períodos, enquanto os MIS 3, 2 e 1 

apresentam valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 comparáveis aos dos sub-estágios quentes do 

estágio 5. Os menores valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 foram observados durante os MIS 6, 5d, 

5b e 4, períodos considerados mais frios.  

A curva de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 para o testemunho KF-20 (Figura 25) tem um 

comportamento semelhante à do testemunho KF-18. Foram observados valores 

maiores durante os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1, sendo os valores observados durante os MIS 

5e e 3 ligeiramente inferiores aos observados durante os MIS 5c e 5a. Os menores 

valores ocorreram durante os MIS 6, 5d, 5b e 4, sendo observado também uma queda 

de valor no final do MIS 2. 
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Figura 25: Curva de 𝛿18𝑂 e 𝛿13𝐶 em foraminíferos bentônicos para os testemunhos KF-16 (verde), KF-18 
(azul) e KF-20 (vermelho) sendo que para o KF-20 os pontos representam os dados reais enquanto a linha sólida foi 
obtida a partir da média móvel do dados. Os estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas 
coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 

Para os testemunhos KF-18 e KF-20 também foram feitas análises isotópicas de 

oxigênio (𝛿18𝑂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜) e carbono em foraminíferos planctônicos (Figura 26). Em 

ambos os testemunhos o 𝛿18𝑂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 apresentou um comportamento semelhante ao 

𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜, porém com amplitudes de signal em média maiores e valores máximos 

no MIS 6, 4 e 2, e os valores mínimos no MIS 5e e 1. 

Já a curva de 𝛿13𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 26) para o testemunho KF-18 apresentou 

um comportamento distinto, havendo uma oscilação maior ao longo dos MIS 6 e 5. Ao 

longo do MIS 5 há uma tendência de valores mais baixos, porém, com amplitudes 

maiores, um padrão semelhante também foi observado na segunda metade do MIS 3 e 

2. Ao final do estágio 5 há uma quebra neste padrão, em torno de ~85ka. Os valores 

máximos de 𝛿13𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 foram observados justamente neste período, durante o MIS 

5a. Este período foi seguido por uma queda nos valores de 𝛿13𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 que dura até 

~40ka, englobando o MIS 4 e a primeira metade do MIS 3.  
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Há uma boa concordância entre a curva de 𝛿13𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 26) dos 

testemunhos KF-18 e KF-20, no entanto, os valores do testemunho KF-18, em geral, 

são um pouco maiores que os valores encontrados para o testemunho KF-20. A curva 

de 𝛿13𝐶𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 26) apresentou valores máximos durante o MIS 5c e 5b, e os 

valores mínimos foram observados entre o MIS 6 e 5d. Ao longo do MIS 5 há uma 

tendência de aumento dos valores em direção ao MIS 5a. Observa-se uma queda 

abrupta na transição do MIS 5a/4, que é seguida por valores aproximadamente 

constantes até a transição do MIS 2/1 onde uma nova queda de valores é observada. 

 

Figura 26: Curva de 𝛿18𝑂 e 𝛿13𝐶 em foraminíferos planctônicos para os testemunhos KF-18 (azul) e KF-20 
(vermelho) sendo que para o KF-20 os pontos representam os dados reais enquanto a linha sólida foi obtida a partir 
da média móvel do dados. Os estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e 
encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 

 

6.6 Indicadores geoquímicos da matéria orgânica (KF-20) 

 

As análises geoquímicas de matéria orgânica no sedimento foram realizadas 

apenas para o testemunho KF-20 (Figura 27). Foram feitas análises de COT, NOT, 
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𝛿13𝐶𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 e 𝛿15𝑁. A partir dos dados obtidos foram calculadas a razão COT/NOT e a 

razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3. 

A razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3 (Figura 27a) apresentou os menores valores durante a 

transição do MIS 6/5 e 2/1, sendo observada uma tendência de valores crescentes até 

o MIS 4 e decrescentes a partir dele. Há quatro períodos em que foram observados 

valores mais altos dessa razão, sendo eles no MIS 5d e 5b, na transição do MIS 5a/4 e 

ao longo de todo o MIS 4 e em pontos isolados do MIS3, em torno de 50 ka e de 35 ka. 

A razão COT/NOT (Figura 27b) apresentou valores baixos na transição do MIS 

6/5, 5a/4 e durante o MIS 4. Os maiores valores foram observados no MIS 6, 5d, 5a e 

1. 

Já o 𝛿15𝑁 (Figura 27c) parece estar mais alinhado com as variações dos 

estágios e sub-estários isotópicos. Foi observado os menores valores durante um 

pouco antes do final do MIS 6, na transição do MIS 5a/4, mantendo-se mais baixo 

durante a primeira metade do MIS 4, e durante os MIS 5d, 5b e 2. Os maiores valores 

ocorreram durante os MIS 6, 5e, 5c, 5a, 3 e 1. 

O 𝛿13𝐶𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 27d) apresentou valores mínimos durante o MIS 5e e 5d, 

MIS 4 e MIS 1, havendo uma oscilação brusca de valor durante o MIS 5a. Os valores 

máximos foram observados durante o MIS 3, sendo observados valores relativamente 

altos durante o MIS 6, 5c, 5b e 5a. 

Tanto o COT quanto o NOT (Figura 27e e 27f) seguiu um padrão semelhante ao 

do 𝛿13𝐶𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜, sendo os maiores valores observados durante os MIS 5e, 5c, 5a, 3 e 1. 

Os menores valores foram observados na transição do MIS 6/5 e 2/1, também sendo 

observados durante o MIS 4. 
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Figura 27: Gráfico dos indicadores geoquímicos da matéria orgânica para o testemunho KF-20: F) teor de 
nitrogênio orgânico total (𝑁𝑂𝑇); E) teor de carbono orgânico total (𝐶𝑂𝑇); D) razão isotópica de carbono orgânico 

(𝛿13𝐶𝑜𝑟𝑔); C) razão isotópica de nitrogênio orgânico (𝛿15𝑁); B) razão 𝐶𝑂𝑇/𝑁𝑂𝑇; e A) razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3. Os estágios 

isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte superior do 
gráfico. 
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6.7 Indicadores de aporte continental 

 

As razões elementais 𝐹𝑒/𝐶𝑎 e 𝑇𝑖/𝐶𝑎 (Figura 28d e 28e), disponíveis para o 

testemunho KF-20, indicaram três momentos de aumento no aporte continental para a 

área de estudo, durante o MIS 5d, 5b e 4. 

Na ausência desse indicador para os testemunhos KF-16 e KF-18 (Figura 28a, 

28b e 28c) propusemos um indicador de aporte continental (𝐼𝐴𝐶) calculado a partir do 

fluxo de sedimentos não-carbonático e do fluxo de carbonato para os três testemunhos. 

Seguiu-se o princípio de que o 𝐹𝑒 e o 𝑇𝑖 são provenientes de aporte continental, 

utilizando, para isso, o fluxo de sedimentos não-carbonático, enquanto o 𝐶𝑎 é 

proveniente da produtividade marinha, sendo utilizado o fluxo de carbonato. 

A correlação visual entre as razões 𝐹𝑒/𝐶𝑎 e 𝑇𝑖/𝐶𝑎 com o 𝐼𝐴𝐶 foram muito boas, 

de modo que consideramos que o 𝐼𝐴𝐶 seja um indicador de aporte continental 

confiável para os outros dois testemunhos. 

Os testemunhos KF-16 e KF-18 apresentaram um comportamento semelhante 

ao do testemunho KF-20, com picos no MIS 5d, 5b e 4. Além disso, observou-se um 

pico para estes dois testemunhos no MIS 6, o qual não está tão evidente para o 

testemunho KF-20. O final do evento de aporte continental observado durante o MIS 4 

parece ter uma defasagem entre os três testemunhos terminando primeiro para o 

testemunho KF-20, em torno de 60 ka, em seguida para o testemunho KF-18, em 57 

ka, e por fim para o testemunho KF-16, em 53 ka. Essa defasagem não é evidenciada 

nos demais eventos identificados. 
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Figura 28: Gráfico com os indicadores de aporte continental para os três testemunhos: E) razão 𝐹𝑒/𝐶𝑎 para o 

testemunho KF-20; D) razão 𝑇𝑖/𝐶𝑎 para o testemunho KF-20; C) indicador de aporte continental baseado na razão 

entre os fluxos de sedimento carbonático e não-carbonático (𝐼𝐴𝐶) para o testemunho KF-20; B) indicador de aporte 

continental (𝐼𝐴𝐶) para o testemunho KF-18; e A) indicador de aporte continental (𝐼𝐴𝐶) para o testemunho KF-16. Os 
estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte 
superior do gráfico. 
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6.8 Indicadores de paleoprodutividade 

 

As estimativas de paleoprodutividade foram feitas a partir de diferentes 

indicadores conforme a disponibilidade do dado para o testemunho. Foram utilizados a 

razão G. bulloides/G. ruber, a estimativa de paleoprodutividade (PP) a partir de 

cocolithoforideos, a razão nutriclina (RN), o Δ𝛿13𝐶 de foraminíferos e a razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/

𝐶𝑎𝐶𝑂3. Novamente os dados serão apresentados por testemunho. 

 

6.8.1 Testemunho KF-16 

 

Para o testemunho KF-16 só estão disponíveis os indicadores de 

paleoprodutividade micropaleontológicos: PP (Figura 29e), RN (Figura 29d), a razão G. 

bulloides/G. ruber (Figura 29c), o BFAR (Figura 29b) e o número de foraminíferos 

bentônicos por grama de sedimento (Figura 29a). De modo geral, os indicadores 

concordam entre si mostrando uma maior produtividade durante o MIS 6, 5e, 5c, 1 e 

em alguns pontos específicos do MIS 3. 

Os picos de produtividade a partir do PP ocorreram durante o MIS 6, 5c, 5b e 3 

no invervalo entre 50 e 45 ka. os mínimos foram observados durante o MIS 5d, final do 

5a, 4, 3 e 2. A partir do MIS 2 há uma tendência de aumento em direção ao MIS 1. 

A curva de RN acompanhou a de PP indicando que os períodos de maior 

produtividade ocorreram quando a nutriclina estava mais rasa, e os de menor 

produtividade quando esta estava mais profunda. 

De semelhante modo, a razão G. bulloides/G. ruber foi maior durante o MIS 6 

decrescendo em direção ao MIS 5d. No MIS 5c foi observado um pico, que não chegou 

a ser tão expressivo quanto os picos do MIS 6. Valores mínimos foram observados 

durante os MIS 5b, 5a e 4. No início do MIS 3 há uma tendência de aumento que atinge 

valores semelhantes aos do MIS 6 no final do MIS 3. O MIS 2 e 1 voltaram a 

apresentar valores mínimos. 

As curvas de BFAR e de número de bentônicos por grama de sedimento são 

semelhantes entre si. Os valores mínimos foram observados no final do MIS 6, entre o 

MIS 5e e 5d, e novamente no MIS 1. Os valores máximos ocorreram durante a 
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transição do MIS 6/5, ao longo do final do MIS 5d até a transição do MIS 5a/4 e em 

dois momentos durante o MIS 3. Apesar dos valores observados para o MIS 4 e 2 não 

serem os valores mínimos, eles apresentam diminuições relativas no padrão da curva. 

 

Figura 29: Gráficos de indicadores de paleoprodutividade para o testemunho KF-16: E) estimativa de 

paleoprodutividade a partir de cocolitoforídeos (PP - 𝑔 𝐶 𝑚−2 𝑎𝑛𝑜−1); D) razão nutriclina (RN); C) razão G. 
bulloides/G. ruber; B) taxa de acumulação de foraminíferos bentônicos (BFAR) e A) número de foraminíferos 
bentônicos por grama de sedimento. Todos os indicadores de produtividade foram posicionados de tal forma que 
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para baixo indicam maior produtividade e para cima menor produtividade. Os estágios isotópicos marinhos (MIS) 
estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 

 

6.8.2 Testemunho KF-18 

 

As curvas de BFAR e de número de bentônicos por grama de sedimento são 

semelhantes entre si (Figura 30a e 30b). Os valores mínimos foram observados na 

transição do MIS 6/5, entre o MIS 5e e 5d, a transição do MIS 4/3 e ao final do MIS 3. 

Os valores máximos ocorreram no final do MIS 6, no meio do MIS 4 e durante o MIS2. 

Durante o restante do intervalo estudado as oscilações mantiveram-se dentro dos 

mesmos valores, entre 2 e 4, não sendo observada nenhuma tendência para a curva. 

O Δ𝛿13𝐶 (Figura 30c) apresentou valores menores nos MIS 6, 5a, 4 e ao final do 

MIS 3, enquanto os maiores valores ocorreram durante os MIS 5e, 5c e 5b. Foram 

observadas grandes oscilações internas nesse valor em todos os intervalos de tempo. 

Os valores intermediários (aqui considerados entre 0,4 e -0,4) não são considerados 

para este indicador.  

Para a razão G. bulloides/G. ruber (Figura 30d) os maiores valores ocorreram 

durante o MIS 5e e no final do MIS 3. Picos menores foram observados durante o início 

do MIS 5c e nas transições do MIS 5a/4 e 4/3. Os menores valores foram observados 

durante o MIS 6, 5d, 5b, 5a, 4 e 1. 

As curvas de PP e RN (Figura 30e e 30f) apresentaram muitas oscilações ao 

longo do período estudado. Os menores valores foram observados durante o MIS 6, 

5d, na transição do MIS 5b/5a, no MIS 4 e na transição do MIS 3/2. Os maiores valores 

foram observados durante o MIS 5e, 5c, 5b, 5a, 3 e 1. 
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Figura 30: Gráficos de indicadores de paleoprodutividade para o testemunho KF-18: F) estimativa de 

paleoprodutividade a partir de cocolitoforídeos (PP - 𝑔 𝐶 𝑚−2 𝑎𝑛𝑜−1); E) razão nutriclina (RN); D) razão G. 

bulloides/G. ruber; C) paleoprodutividade a partir de 𝛥𝛿 𝐶13 ; B) taxa de acumulação de foraminíferos bentônicos 

(BFAR) e A) número de foraminíferos bentônicos por grama de sedimento. Todos os indicadores de produtividade 
foram posicionados de tal forma que para baixo indicam maior produtividade e para cima menor produtividade, 

exceto pela paleoprodutividade a partir de 𝛥𝛿 𝐶13  cujos valores próximos a zero indicam baixa produtividade e 

valores mais distantes do zero (positivos ou negativos) indicam maior produtividade. Os estágios isotópicos 
marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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6.8.3 Testemunho KF-20 

 

Para o testemunho KF-20, além dos indicadores micropaleontológicos de 

produtividade, PP, RN, razão G. bulloides/G. ruber e BFAR, também foram utilizados o 

Δ𝛿13𝐶. 

Os indicadores BFAR e número de bentônicos por grama de sedimento 

apresentaram padrões semelhantes (Figura 31a e 31b). Os menores valores foram 

observados durante o MIS 5e. Ao longo do restante do intervalo estudado foram 

observados valores relativamente altos de maior duração intercalados por eventos de 

valores menores de curta duração. Não foi observada uma associação entre estes 

eventos e os MIS. 

O Δ𝛿13𝐶 (Figura 31c) apresentou seus maiores valores durante os MIS 5e, 5c, 

5a, 3 e 1, enquanto os menores valores foram observados durante os MIS 6, 5d, 5b e 

4. 

A razão G. bulloides/G. ruber (Figura 31d) apresentou seus maiores valores 

durante a transição do MIS 6/5e e 5d/5c. Houve uma diminuição relativa dos valores 

durante a transição do MIS 5e/5d. A partir da metade do MIS 5c até a metade do MIS 4 

são encontrados valores mínimos para esta razão. Em seguida, há um aumento 

relativo que culmina em um pico no final do MIS 3. Durante os MIS 2 e 1 os valores 

voltam a ser mínimos. 

As curvas de PP e RN (Figura 31e e 31f) apresentaram muitas oscilações ao 

longo do período estudado. Os menores valores foram observados durante o MIS 6, 

5d, na transição do MIS 5b/5a, no MIS 4 e na transição do MIS 3/2. Os maiores valores 

foram observados durante o MIS 5e, 5c, 5b, 5a, 3 e 1. 
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Figura 31: Gráficos de indicadores de paleoprodutividade para o testemunho KF-20: F) estimativa de 

paleoprodutividade a partir de cocolitoforídeos (PP - 𝑔 𝐶 𝑚−2 𝑎𝑛𝑜−1); E) razão nutriclina (RN); D) razão G. 

bulloides/G. ruber; C) paleoprodutividade a partir de 𝛥𝛿 𝐶13  sendo que os pontos representam os dados reais 

enquanto a linha sólida foi obtida a partir da média móvel do dados; B) taxa de acumulação de foraminíferos 
bentônicos (BFAR) e A) número de foraminíferos bentônicos por grama de sedimento. Todos os indicadores de 
produtividade foram posicionados de tal forma que para baixo indicam maior produtividade e para cima menor 

produtividade, exceto pela paleoprodutividade a partir de 𝛥𝛿 𝐶13  cujos valores próximos a zero indicam baixa 

produtividade e valores mais distantes do zero (positivos ou negativos) indicam maior produtividade. Os estágios 
isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e se encontram identificados na parte superior do 

gráfico. 
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7) Discussão 

 

Os oceanos exercem um papel importante como reservatório de carbono devido 

à relação entre as variações climáticas e o 𝐶𝑂2 atmosférico. Uma vez que a dissolução 

do carbonato está ligada à circulação dos oceanos e às variações climáticas 

(ARCHER; MAIER-REIMER, 1994), além de exercer controle sobre o teor de carbonato 

nos sedimentos, é necessário uma melhor compreensão do equilíbrio entre a produção 

biológica, a deposição e a preservação do carbonato. Para isso é importante 

determinar o grau de preservação do carbonato nos sedimentos de modo a quantificar 

a dissolução. O entendimento dos processos e dos padrões de preservação e de 

dissolução do carbonato ao longo do tempo são de extrema importância para uma 

melhor compreensão do ciclo global do carbono. 

Sabe-se que ao longo de um ciclo glacial são observadas diversas variações 

climáticas e oceanográficas. Dentre aquelas que poderiam ter uma maior influência 

sobre os eventos de dissolução, citam-se: 1) a variação da concentração de 𝐶𝑂2 

atmosférico, e consequentemente, do íon carbonato da água do mar; 2) a variação do 

volume de gelo nos polos, que também se reflete na variação do nível do mar; e 3) as 

variações nos padrões de circulação oceânica tanto em superfície, quanto em 

profundidade. 

Diversos fatores atuam sobre a preservação carbonato, o que dificulta a sua 

interpretação como um índice de dissolução, uma vez que esses fatores também 

podem influenciar na intensidade dos processos de dissolução (RÜHLEMANN; 

MÜLLER; SCHNEIDER, 1999). Dentre eles temos: 1) o tempo de exposição das 

partículas à água do mar; 2) o grau de saturação da água do mar com relação ao 

carbonato; 3) a quantidade de matéria orgânica soterrada junto com o carbonato; 4) a 

presença ou ausência de uma camada orgânica protetora em torno do carbonato; e 5) 

a ação de correntes de fundo que poderiam causar a ressuspensão de material já 

depositado expondo-o novamente à dissolução (LE; SHACKLETON, 1992). Dentre os 

cinco fatores listados acima, foi possível avaliarmos os três primeiros, sendo que, 

futuramente, poderemos avaliar o quinto fator, a ressuspenção do sedimento através 
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da atividade de correntes de fundo, já que estão sendo feitos estudos de “sortable silt” 

em alguns desses testemunhos. 

 

7.1 Eventos de dissolução ao longo do último ciclo glacial  

 

Os sedimentos marinhos profundos têm como um dos seus principais 

componentes o carbonato. A sua distribuição ao longo do fundo do oceânico é 

controlada pela produção primária da superfície oceânica, o aporte de sedimento não 

carbonático e a própria dissolução, que pode ocorrer na coluna de água, na interface 

oceano/sedimento antes do carbonato ser soterrado, ou devido a alterações químicas 

que ocorrem na água intersticial após o carbonato ser soterrado (BARKER, 2013). Este 

último desempenha um papel importante na química dos carbonatos, uma vez que a 

taxa de produção de carbonatos é muito maior do que a taxa de soterramento.  

O controle primário na distribuição de carbonatos no oceano profundo é o 

padrão de produção biológica na superfície do oceano. Sedimentos ricos em carbonato 

são encontrados em regiões altamente produtivas, enquanto áreas oligotróficas, como 

o caso da Bacia de Santos, estão associadas a sedimentos com menor teor de 

carbonato. Isso pode ser observado tanto pelo %𝐶𝑎𝐶𝑂3, quanto pelos fluxos de 

sedimento carbonático e não-carbonático para os três testemunhos aqui estudados 

(Figura 12Figura 13Figura 14). 

A dissolução do carbonato é primeiramente controlada pelo grau de saturação 

da água, estando também associada ao aumento na profundidade da coluna d’água no 

oceano. A uma determinada profundidade, que varia entre as bacias oceânicas e os 

diferentes tipos de carbonato (aragonita e calcita), o carbonato começa a sofrer 

dissolução. O limite superior em que a dissolução começa a ocorrer é chamado 

lisoclina. Abaixo deste limite é estabelecida uma zona de transição em que a 

dissolução se intensifica gradualmente até atingir o limite inferior, denominado 

profundidade de compensação de carbonato (CCD), abaixo da qual praticamente 

nenhum carbonato é preservado. No entanto, outros fatores podem levar à dissolução 

supra-lisoclinal tais como: o aumento da deposição e oxidação da matéria orgânica, 

mais comum em regiões de alta produtividade; e as alterações nas massas d’água de 
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fundo que estão em contato com o sedimento, uma vez que as massas d’água podem 

apresentar graus de saturação diferentes para o íon carbonato, sendo elas mais ou 

menos corrosivas ao carbonato (DITTERT et al., 1999; FRENZ; HENRICH, 2007). 

Como apresentado anteriormente (sessão 3.5), os indicadores de dissolução 

apresentam sensibilidades diferentes à dissolução. Por isso, é razoável pensar que, ao 

longo de um testemunho, os valores calculados para esses índices sejam próximos, 

porém não necessariamente no mesmo momento. Também não é necessário que 

todos ocorram, uma vez que o evento dissolutivo pode não atingir a sensibilidade de 

um indicador ou exceder o limite de outro por completo.  

Os diferentes indicadores de dissolução utilizados foram capazes de identificar 

os eventos de dissolução. Porém, as diferenças de sensibilidade à dissolução que 

esses indicadores apresentam causam uma diferença significativa entre eles. Podemos 

dividir esses indicadores em três categorias: os que são sensíveis aos eventos de 

dissolução mais intensa (tamanho de grão, %𝐶𝑎𝐶𝑂3 nas diferentes frações, razão B/P e 

SBW); os que são sensíveis ao início dos eventos de dissolução (𝜌𝐴, ERD, BDI e IF); e 

os que apresentaram resultados inconclusivos (CEX’, Índice Broecker/Clark e Índice 

Chiu/Broecker). 

Dessa forma, para o presente estudo, consideramos como eventos de 

dissolução aqueles em que foram observadas variações em vários dos indicadores de 

dissolução concomitantemente, sendo respeitadas as diferentes sensibilidades dos 

mesmos. Sendo assim, um evento de dissolução deve corresponder a variações nos 

indicadores considerados mais sensíveis ao início da dissolução e seguido por 

variações nos indicadores mais resistentes à dissolução. 

A porcentagem da fração grossa (> 63 𝜇𝑚) é um dos indicadores de dissolução. 

A diminuição no tamanho de grão, quando medido no sedimento bruto, está associada 

à dissolução progressiva do carbonato, que leva a uma fragmentação das carapaças 

de foraminíferos (BARKER, 2013). Uma vez que as carapaças de foraminíferos ficam 

mais frágeis com o aumento da dissolução, elas tendem a se fragmentar em pedaços 

menores (JOHNSON; LEDBETTER; BURCKLE, 1977; BERGER et al., 1982; DITTERT 

et al., 1999; BARKER, 2013). Dessa forma, há uma transferência de material de 

granulometria maior para as frações mais finas. No entanto, observou-se em alguns 
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estudos (PETERSON; PRELL, 1985; DITTERT et al., 1999) que, antes de haver uma 

variação de porcentagem da fração grossa e uma perda maior do conteúdo de 

carbonato, ocorre um aumento no índice de fragmentação. Deste modo, sugere-se que 

o uso desse indicador de dissolução seria menos efetivo durante o início do processo 

de dissolução e mais efetivo conforme há um aumento de intensidade da dissolução. 

Esse indicador também é sensível às variações na proporção de foraminíferos versus 

cocolitoforídeos e às condições ambientais e ecológicas das águas superficiais. 

A variação observada no tamanho de grão, tanto da fração grossa (> 63 𝜇𝑚) 

quanto para a fração > 150 𝜇𝑚, apresentou um comportamento bastante similar ao da 

curva do teor de carbonato. Nos três testemunhos estudados, as variações mais 

expressivas de tamanho de grão ocorreram nas frações > 150 𝜇𝑚 e 150 < 𝑥 > 63 𝜇𝑚, 

ambas refletindo aumentos na fração < 63 𝜇𝑚 (Figura 15Figura 16Figura 17Figura 18). 

Com exceção do testemunho KF-20, não foram observadas variações significativas na 

fração < 20 𝜇𝑚, contudo, vale ressaltar que a resolução amostral para esta fração foi 

menor que para as outras três frações, podendo, dessa forma, estar subestimada.  

De fato, observamos esta tendência ao comparar as variações na 

representatividade dos diferentes tamanhos de grão (Figura 15Figura 16Figura 

17Figura 18) com o índice de fragmentação (IF) (Figura 20eFigura 21eFigura 22f). Os 

diferentes tamanhos de grão apresentaram boas correlações com diversos pa râmetros 

estudados (fluxo de sedimento total, fluxo de sedimento não-carbonático, fluxo de 

carbono orgânico, razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3, %𝐶𝑎𝐶𝑂3 em todas as frações, 𝐹𝑒/𝐶𝑎, 𝑇𝑖/𝐶𝑎, 

índice Broecker/Clark, índice Chiu/Broecker, IF, ERD, a fração < 20 𝜇𝑚 com RN, 𝐼𝐴𝐶, 

número de foraminíferos bentônicos/g), sendo também observada uma boa 

concordância com os estágios isotópicos marinhos.  

Uma das limitações para a utilização do método de variação do tamanho de grão 

no sedimento bruto é que o mesmo apresenta baixa sensibilidade ao início dos eventos 

de dissolução (BARKER, 2013). Ao contrário, nossos dados indicam que esse método 

apresenta boa sensibilidade aos eventos de dissolução, sendo capaz, inclusive, de 

evidenciar alguns eventos de dissolução menos intensos ocorridos durante o MIS 3 e 

MIS 2 nos testemunhos KF-16 e KF-20, que não foram tão bem evidenciados pelos 

outros indicadores de dissolução (Figura 16Figura 18Figura 20Figura 22). 
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A diminuição da representatividade da fração grossa (> 63 𝜇𝑚) está, mais 

comumente associada à posição da lisoclina, porém, esse parâmetro também é 

observado em profundidades supra-lisoclinais (FRENZ; HENRICH, 2007), devido à 

atuação de outros processos de dissolução. Apesar desse indicador ser dependente da 

composição inicial da fauna, dentro de uma mesma região geográfica, as variações 

observadas no padrão variação do tamanho de grão no sedimento bruto devem estar 

associadas ao aumento da profundidade de lâmina d’água, ou seja, a dissolução do 

carbonato (FRENZ; HENRICH, 2007). 

Os padrões de variação de tamanho de grão que observamos para os três 

testemunhos são bastante semelhantes, no entanto há diferenças significativas em 

alguns dos eventos, os quais foram melhor identificados através de outros indicadores, 

principalmente para o testemunho KF-18. Atribuímos estas diferenças às taxas de 

sedimentação e aos fluxos de sedimento total, não-carbonático e carbonáticos deste 

testemunho (Figura 13). Por um lado, uma taxa de sedimentação menor com fluxos 

menores possibilitaria uma maior dissolução do carbonato, o que levaria a uma 

diminuição da fração > 63 𝜇𝑚. Por outro lado, ao avaliarmos o 𝐼𝐴𝐶 (Figura 28), que 

divide o fluxo de sedimento não-carbonático pelo fluxo de sedimento carbonático, 

notamos que os valores encontrados para o testemunho KF-18 são menores que os 

apresentados para os outros dois testemunhos (KF-16 e KF-20). Isto sugere que, 

proporcionalmente, há maior deposição de sedimentos carbonáticos em relação aos 

sedimentos não-carbonáticos para o testemunho KF-18. 

Em termos de valores absolutos, os fluxos de sedimento carbonático para os 

testemunhos KF-18 e KF-20 (Figura 13Figura 14) são bastante similares durante os 

MIS 5 e 4, porém o fluxo de sedimentos não-carbonáticos é maior para o testemunho 

KF-20 em relação ao testemunho KF-18. Dessa forma, é provável que alguns dos 

eventos de dissolução ocorridos durante o MIS 5, principalmente, não estejam bem 

definidos no registro sedimentar do testemunho KF-18 devido a um maior aporte 

relativo de sedimento carbonático, o que poderia levar à redução na sensibilidade deste 

indicador. 

Ao analisar o teor de carbonato nas diferentes frações de tamanho (Figura 19), 

esperaríamos observar um comportamento semelhante ao que ocorre com as 
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variações de tamanho de grão no sedimento bruto (Figura 15). Notou-se que, o 

%𝐶𝑎𝐶𝑂3, medido nas três frações, apresentou comportamentos bastante semelhantes 

entre si (Figura 19), sendo inclusive possível delimitar os estágios isotópicos marinhos 

a partir das curvas de %𝐶𝑎𝐶𝑂3 com uma boa precisão.  

Para o testemunho KF-20 há dados da representatividade, ou seja, quanto 

representa o teor de carbonato em cada fração em relação ao total de carbonato na 

amostra bruta (em porcentagem), do %𝐶𝑎𝐶𝑂3 das diferentes frações: fração < 20 𝜇𝑚, 

fração 63𝜇𝑚 < 𝑝 > 20 𝜇𝑚 e fração > 63𝜇𝑚 (Figura 32). Observou-se (TOMAZELLA, 

2016) que durante os MIS 6, 4 e 2 houve um aumento da proporção do carbonato da 

fração < 20 𝜇𝑚 e, consequentemente, uma menor proporção das outras frações na 

amostra. Nota-se que o MIS 4 tem a menor proporção de carbonato na fração 

intermediária, porém valores comparáveis aos do MIS 1 e MIS 5 para a proporção do 

carbonato da fração > 63 𝜇𝑚. Uma das possíveis explicações para isso seria o 

aumento observado na razão B/P (Figura 22), que será melhor discutido mais adiante. 

Observou-se, ainda que, em menor detalhe, ao comparar o %𝐶𝑎𝐶𝑂3 nas 

diferentes frações de tamanho com variação no tamanho de grão do sedimento bruto, 

que, em geral, ao longo dos MIS 6, 4 e 2 houve uma redução da concentração de 

carbonato nas frações maiores e seu subsequente aumento nas frações menores. Isto 

pode ser um dos indicativos de uma maior dissolução ocorrendo nestes períodos. De 

forma bastante generalizada, há uma concordância entre o %𝐶𝑎𝐶𝑂3 nas diferentes 

frações e a variação do tamanho de grão no sedimento bruto. Essa concordância 

corrobora a confiabilidade de ambos os indicadores de dissolução. 
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Figura 32 Contribuição média de cada fração granulométrica para o 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) (rocha-total, linha vermelha) 

por estágio isotópico marinho. Fração < 20 𝜇𝑚 (bege), fração intermediária (63 < 𝑓 > 20 𝜇𝑚, verde), fração > 63 𝜇𝑚 
(azul) no testemunho KF-20 (TOMAZELLA, 2016). Faixa numerada inferior indica os estágios isotópicos marinhos 
(MIS); faixas verticais cinza destacam os MIS 5 e 1 (QUADROS, 2017). 

Ao interpretar a razão B/P, há uma série de fatores ambientais que devem ser 

levados em consideração, tais como: 1) a profundidade da lâmina d’água (BERGER, 

1978); 2) a disponibilidade de nutrientes (LUTZE; COULBOURN, 1984; BERGER; 

DIESTER-HAASS, 1988); e 3) os efeitos da dissolução seletiva (PARKER; BERGER, 

1971; THUNELL, 1976b). Estes fatores não são independentes entre si, podendo 

ocorrer simultaneamente, dificultando a interpretação do dado (BERGER; DIESTER-

HAASS, 1988).  

Em muitos sedimentos marinhos a dissolução seletiva dos foraminíferos pode ter 

um papel importante. Os foraminíferos planctônicos juvenis devem ser os primeiros a 

sofrerem com a dissolução. Os demais foraminíferos planctônicos devem sofrer 

dissolução seguindo o ranqueamento de susceptibilidade à dissolução (Tabela 2). Por 

sua vez, os foraminíferos bentônicos serão os últimos afetados pela dissolução, o que 

levaria a um aumento na razão B/P (ZWAAN; JORISSEN; STIGTER, 1990). 
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A variação da razão B/P com a profundidade da lâmina d’água pode estar 

associada a dois fatores distintos. Os foraminíferos bentônicos são dominantes em 

regiões costeiras e de plataforma continental, sendo comumente usados para estimar 

profundidades de lâmina d’água nestas regiões e em estudos de variação do nível do 

mar (BERGER, 1978). Em direção ao oceano aberto, há um crescente aumento da 

representatividade de foraminíferos planctônicos na assembleia total de foraminíferos, 

passando estes a serem os dominantes. Contudo, em maiores profundidades, ao 

atingir a lisoclina, a dissolução seletiva passa a exercer um novo controle sobre a razão 

B/P, devido à dissolução dos foraminíferos planctônicos. 

O aumento do fluxo de matéria orgânica também pode atuar sobre a razão B/P. 

de duas formas distintas: aumentando a disponibilidade de alimento para os 

foraminíferos bentônicos ou levando a um aumento da dissolução através da oxidação 

da matéria orgânica (BERGER; ADELSECK; MAYER, 1976; EMERSON; BENDER, 

1981; BERGER; DIESTER-HAASS, 1988). De fato, em ambas as situações a razão 

B/P dever ser aumentada, uma vez que ambas favorecem os foraminíferos bentônicos. 

Existem ainda outros fatores que podem influenciar a variação da razão B/P. Em 

um estudo realizado na Austrália o aumento da razão B/P foi associado a uma 

mudança de domínio de massa d’água (KROON; ALEXANDER; DARLING, 1993). Os 

autores observaram que uma profundidade que anteriormente era dominada pela Água 

Subtropical Inferior passou a ser dominada pela Água Intermediária Antártica. No 

entanto, os autores atribuíram essa variação à velocidade de corrente e ao aumento da 

produtividade primária favorecendo foraminíferos planctônicos em momentos de baixos 

valores da razão B/P (KROON; ALEXANDER; DARLING, 1993). Outro estudo 

identificou a variação de massas d’água, o aporte de lama terrígena, os processos de 

suspenção e redeposição dos sedimentos de fundo e o aporte de matéria orgânica com 

fatores que influenciam a distribuição dos foraminíferos bentônicos (MACKENSEN et 

al., 1993). Há ainda a influência da água intersticial sobre os foraminíferos depositdos 

no sedimento. Em diversos estudos assume-se que a água intersticial encontra-se em 

equilíbrio com a massa d’água acima do sedimento, porém estudos indicam que a água 

intersticial pode ter uma composição química muito diferente da massa d’água acima 
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(HALES; EMERSON, 1997; BROECKER; CLARK, 2001a), o que também influenciaria 

na razão B/P. 

No presente estudo não foram observadas relações entre os picos da razão B/P 

(Figura 33) nos três testemunhos e a variação da produtividade (Figura 35) durante 

estes períodos. No entanto, os picos desta razão coincidiram com os picos de aporte 

de sedimento não-carbonático (𝐼𝐴𝐶, 𝐹𝑒/𝐶𝑎 e 𝑇𝑖/𝐶𝑎) (Figura 28), com o aumento na 

razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3 (Figura 27) e com o aumento dos valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 

25). 

O aumento no aporte de sedimento não-carbonático ocorrido neste período 

também pode ter influenciado a razão B/P (Figura 28Figura 34). Espera-se que um 

aumento no aporte de sedimentos não-carbonáticos favoreça a preservação dos 

foraminíferos planctônicos, que em geral são mais susceptíveis à dissolução que os 

bentônicos, uma vez que estes seriam soterrados mais rapidamente e estariam 

expostos por menos tempo às águas corrosivas ao carbonato. Contudo, este não foi o 

padrão observado. 

Por outro lado, os sedimentos não-carbonáticos também podem ser carreadores 

de matéria orgânica que, através da sua oxidação, levaria a um aumento na dissolução 

do carbonato. A razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3 (Figura 28) indica que isso pode ter ocorrido. No 

entanto, ao comparar com os dados de COT, não há indícios de um aumento durante 

os eventos de dissolução. 

Os três parâmetros de SNW medidos (SBW, MBW e pA) para o testemunho KF-

20 (Figura 23) apresentaram comportamento similar ao longo da maior parte do tempo, 

no entanto, existem algumas diferenças significativas entre os três parâmetros durante 

os MIS 5a e 4. Enquanto o SBW indica um menor peso das carapaças dos 

foraminíferos durante o MIS 4, o 𝜌𝐴 indica uma menor densidade das mesmas ao 

longo do MIS 5a e no início do MIS 4. Por sua vez, o MBW tem um comportamento 

misto entre os dois indicadores, porém também marca o início do MIS 4 como período 

de menor peso. Dessa forma, a 𝜌𝐴 tem um padrão mais parecido com os observados 

para as curvas de IF, ERD e BDI (Figura 22) enquanto o SBW apresenta um 

comportamento mais semelhante ao da razão B/P (Figura 22) nesse intervalo de 

tempo. 
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Diversos estudos associaram a variação do SNW com a dissolução do 

carbonato ocorrida no fundo, estando, consequentemente, associada à concentração 

do íon carbonato da água de fundo (BROECKER; CLARK, 2001b, 2002, 2003). Já 

outros estudos associam essa variação com a concentração do íon carbonato da água 

de superfície durante a formação das carapaças (BIJMA; HÖNISCH; ZEEBE, 2002; 

BEER; SCHIEBEL; WILSON, 2010b, 2010a; ALDRIDGE; BEER; PURDIE, 2012). As 

duas situações não são excludentes, uma vez que o peso inicial das carapaças é 

influenciado pela concentração do íon carbonato da água em superfície e que há uma 

perda de peso da carapaça com a dissolução antes que ocorra a fragmentação da 

mesma. 

Estudos mais recentes passaram a usar a 𝜌𝐴 como parâmetro para a 

reconstrução da concentração íon carbonato da água de superfície em amostras em 

que não há indícios de dissolução (MARSHALL et al., 2013; WEINKAUF et al., 2013, 

2016). Outros estudos sugerem que sejam utilizados testemunhos em profundidades 

diferentes, um testemunho mais raso que se saiba que não sofreu dissolução, para 

servir de referência de peso inicial, e outros mais profundos nos quais se quer estudar 

a dissolução. Dessa forma seria possível eliminar o efeito da variabilidade de peso 

devido às condições de superfície dos estudos de dissolução (BARKER; ELDERFIELD, 

2002). 

Para o presente estudo não temos como distinguir os efeitos da concentração do 

íon carbonato de superfície, uma vez que não há outros estudos na região que possam 

ser utilizados como referência. Porém, temos como distinguir os efeitos da dissolução 

ocorrida através da comparação com os outros indicadores de dissolução. A relação 

observada entre a 𝜌𝐴 e o IF, o ERD e o BDI (Figura 22) indicam que a 𝜌𝐴, quando 

interpretada como um indicador de dissolução, pode ser mais sensível ao início da 

dissolução do que a variação do SBW, sendo o SBW um melhor indicador de 

dissolução mais intensa, uma vez que tem um comportamento mais próximo ao da 

razão B/P (Figura 22).  

Uma possível explicação para isso é que a 𝜌𝐴 leva em consideração tanto o 

peso quanto a área dos espécimes estudados. Portanto, conforme os espécimes 

sofrem dissolução, eles perdem material (massa), porém a sua área continua sendo a 
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mesma. A partir do momento em que esses espécimes sofrem fragmentação há um 

aumento relativo na 𝜌𝐴, em parte porque os organismos maiores tendem a se 

fragmentar primeiro e porque os que são mais resistentes à dissolução provavelmente 

tinham uma densidade inicial um pouco maior. No testemunho KF-20 observamos que 

valores mais baixos de SBW estão relacionados a áreas médias menores, porém a 

mesma relação não é observada entre a 𝜌𝐴 e a área, sendo que, em muitos casos, a 

𝜌𝐴 está relacionada a amostras de áreas médias maiores e não com pesos menores. 

Dessa forma, parece-nos que quando ocorre um evento de dissolução mais intenso o 

SBW reflete melhor a dissolução que o 𝜌𝐴. 

O índice de fragmentação de foraminíferos planctônicos é considerado um dos 

índices mais confiáveis em estudos de dissolução (LE; SHACKLETON, 1992; CONAN; 

IVANOVA; BRUMMER, 2002), sendo também utilizado como um indicador da 

preservação da assembleia planctônica para estudos de fauna (TOLEDO et al., 2008). 

No entanto, esse índice pode ser influenciado por outros fatores como quebra 

mecânica devido à bioturbação (THUNELL, 1976a) ou pela passagem de correntes de 

fundo turbulentas (EDMOND, 1974). 

A partir dos dados de IF foi possível identificar o início dos eventos de 

dissolução, que tem uma menor intensidade, para os três testemunhos (Figura 33). No 

entanto, a resolução das amostras para o testemunho KF-20 foi menor do que para os 

testemunhos KF-16 e KF-18, de modo que estes eventos não estão tão bem marcados 

no testemunho KF-20.  

De forma geral, o aumento do IF ocorre antes do início da variação da razão B/P 

(Figura 33). A variação do IF não apresentou relação com a variação das taxas de 

sedimentação ou dos fluxos de sedimento em nenhum dos testemunhos (Figura 34). 

Contudo, foi observado que o aumento nos valores do IF teve início ao mesmo tempo 

em que houve um aumento de aporte de sedimento não-carbonático (Figura 28), ainda 

que esses valores do IF tenham diminuído antes da diminuição do aporte de sedimento 

não-carbonático. 

A dissolução do carbonato não afeta os foraminíferos planctônicos apenas como 

um grupo, demonstrado pela variação da razão B/P, mas também altera a composição 

de espécies em uma assembleia (CONAN; IVANOVA; BRUMMER, 2002). Diversos 
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estudos demonstraram que a dissolução seletiva de carapaças de foraminíferos 

planctônicos modifica a composição e diversidade de sua assembleia abaixo da 

lisoclina da calcita (RUDDIMAN; HEEZEN, 1967; BERGER, 1970; BERGER; EKDALE; 

BRYANT, 1979; CONAN; IVANOVA; BRUMMER, 2002). Dessa forma, os indicadores 

ERD e BDI podem ser úteis em estudos de dissolução do carbonato. 

Alguns estudos sugerem que estes indicadores não são confiáveis, uma vez que 

eles têm uma alta dependência da composição original da fauna (CONAN; IVANOVA; 

BRUMMER, 2002). Contudo, outros estudos mostraram que a dissolução seletiva tem 

um papel importante na dissolução do carbonato e que a abundância das diferentes 

espécies de foraminíferos planctônicos variam em função da dissolução (THUNELL, 

1976b, 1976a; THUNELL; HONJO, 1981). 

Os dados de ERD e BDI para os três testemunhos (Figura 33) sugerem que há 

uma alteração na composição da fauna associada aos eventos de dissolução, estes 

coincidindo, na maior parte das vezes, com as variações de IF.  

 Ao comparar os três testemunhos observou-se um padrão quanto à sequência 

em que os indicadores de dissolução aparecem (Figura 33). O primeiro indicador a 

sofrer alteração foi a razão de espécies resistentes à dissolução (ERD e BDI). Observa-

se, no entanto, que, apesar de ocorrerem concomitantemente, na maioria das vezes o 

ERD e o BDI têm sensibilidades diferentes quanto à intensidade da dissolução. Em 

seguida, observou-se um aumento no índice de fragmentação, que geralmente inicia-se 

um pouco depois do aumento do ERD e BDI. Por último, observamos o aumento na 

razão B/P ocorrendo próximo ao final a variação observada quanto ao aumento de 

ERD. Os maiores valores de IF também ocorrem concomitantemente ao aumento da 

razão B/P, porém diminuíram antes da razão B/P. 
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Figura 33: Gráfico dos índices de dissolução para os três testemunhos KF-16 (verde), KF-18 (azul) e KF-20 

(vermelho): G) razão espécies resistentes a dissolução (ERD), F) razão espécies resistentes a dissolução (BDI), E) 
índice de fragmentação (IF), D) razão B/P, C) índice Chiu/Broecker, B) índice Broecker/Clark, e A) índice de 
dissolução de cocolitoforídeos (CEX’). Todos os indicadores de dissolução foram posicionados de tal forma que para 
baixo indicam dissolução menos intensa e para cima indicam dissolução mais intensa. Os estágios isotópicos 
marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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O uso da espécie de foraminífero bentônico de parede aragonítica Hoeglundina 

elegans como indicador de dissolução foi feito a partir de dois parâmetros: a 

abundância por grama de sedimento e o índice HelP (Figura 24). De modo geral, 

observou-se uma maior abundância desta espécie durante os períodos glaciais (MIS 6 

e 3). No entanto, há picos de abundância que ocorreram próximos às transições de 

períodos glaciais para interglaciais (MIS 6/5 e 2/1), assim como nos sub-estágios 

interglaciais do MIS 5c e 5a. De modo geral, observou-se uma variabilidade entre os 

três testemunhos, porém há uma concordância de que as menores abundâncias 

ocorreram durante o MIS 5d, 5c, 4 e 2. Quanto ao índice HelP, há uma certa 

concordância entre os seus valores mais baixos com os valores baixos de abundância, 

salvo alguns pontos de exceção.  

Um estudo prévio realizado para o testemunho KF-18 (GONZALES et al., 2017) 

ao longo de toda a sua extensão (~800 ka), sugeriu um padrão de dissolução 

semelhante a outros descritos para o Atlântico com base no %𝐶𝑎𝐶𝑂3, cocolitoforídeos e 

foraminíferos planctônicos (HODELL; CHARLES; SIERRO, 2001; SIERRO et al., 2003), 

onde a melhor preservação ocorreu durante as terminações glaciais, de modo que as 

maiores taxas de dissolução ocorrem durante as transições do interglacial para o 

glacial (GONZALES et al., 2017). Porém, este estudo não tem uma resolução tão alta 

do último ciclo glacial quanto seria desejado.  

Para os testemunhos KF-20 e KF-16 (Figura 24) observaram-se valores maiores 

do índice HelP que estão associados a valores baixos de abundância, como é o caso 

da transição MIS 3/2 e dos MIS 5d e 4, esses últimos apenas para o testemunho KF-

20. Um dos fatores que pode estar contribuindo para essa preservação do carbonato 

nesses momentos são os fluxos mais altos de sedimento para o fundo oceânico, o que 

possivelmente diminuiria a exposição do material a águas mais corrosivas que levariam 

à dissolução. 

Os valores de CEX' nos três testemunhos (Figura 33) estiveram sempre acima 

de 0,8, indicando uma boa preservação dos cocolitoforídeos. No entanto, durante a 

avaliação visual ao microscópio ótico, foram observadas amostras com alta dissolução 

e com fragmentação de cocólitos, principalmente ao longo do MIS 6, 5b e 4 

(QUADROS, 2017). Devido a uma resposta similar às condições ambientais e 
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distribuição de nutrientes pelas espécies utilizadas para o cálculo do CEX', variações 

nas razões das espécies são atribuídas às suas diferentes susceptibilidades de 

dissolução (DITTERT et al., 1999). Porém, esse índice é falho em regiões em que há 

restrições de nutrientes e em temperaturas mais baixas (DITTERT et al., 1999), o que 

pode explicar a sua discordância com os padrões de dissolução observados na Bacia 

de Santos. Devido a essa inconsistência entre o indicador e as observações visuais 

não podemos considerar o CEX' como um indicador de dissolução confiável para a 

nossa área de estudos. 

Os índices Broecker/Clark e Chiu/Broecker (Figura 33) não apresentaram os 

resultados esperados. Em ambos os casos esperava-se que os valores dos indicadores 

diminuíssem com o aumento da dissolução. Contudo, o índice Chiu/Broecker aumentou 

nos três testemunhos, coincidindo com os picos encontrados para a razão B/P (Figura 

33), que ocorreram durante os períodos de dissolução mais intensos, ou com os picos 

de BDI. Dessa forma, esse indicador não estaria medindo um aumento de 

fragmentação como esperado, e sim um aumento de peso da fração > 20 𝜇𝑚 devido a 

uma mudança de composição da fauna de foraminíferos. Já o índice Broecker/Clark 

apresentou um padrão inconclusivo ao se comparar os resultados para os testemunhos 

KF-16 e KF-18 (Figura 33). Para o testemunho KF-18 os valores mais altos foram 

observados no MIS 6, 3 e 2, enquanto os valores mantiveram-se aproximadamente 

constantes desde o MIS 5e até o MIS 4. O índice Broecker/Clark no testemunho KF-16 

mostrou-se sensível aos eventos de dissolução ocorridos, apresentando valores baixos 

em parte do MIS 6, 5d, 5b e 4; os valores máximos foram observados durante os MIS 6 

e 3, sendo os valores do MIS 5e, 5c e 5a equivalentes aos do MIS 1. É possível que 

para o testemunho KF-16 o índice Broecker/Clark esteja marcando de forma mais 

evidente os eventos mais fortes e, possivelmente, dando algum indicativo de 

intensidade dos eventos de dissolução que os outros índices não fornecem. No 

entanto, esse padrão não foi observado no testemunho KF-18, por isso o índice foi 

considerado inconclusivo. 
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7.2 Indicadores de paleoprodutividade, geoquímicos e sedimentares na 

interpretação dos processos associados à preservação e dissolução do carbonato 

 

Uma vez identificados os eventos de dissolução, cabe avaliar quais processos 

estariam atuando sobre eles. A preservação do carbonato no sedimento é dependente 

de três fatores: 1) diluição por sedimento não-carbonático; 2) variações na 

produtividade planctônica de organismos calcários; e 3) dissolução das carapaças 

calcárias durante ou após a deposição (DAMUTH, 1975; VOLAT; PASTOUR; 

VERGNAUD-GRAZZINI, 1980; HUANG; WANG; ZHAO, 1999). A influência de desses 

fatores será discutida a seguir.   

 

7.2.1 Diluição do carbonato por sedimentos não carbonáticos 

 

A diluição do carbonato por sedimento não-carbonático se dá de duas formas: 

através de um maior aporte de material terrígeno (continental) ou a partir da sílica 

biogênica. No entanto, no presente trabalho não foi feita distinção entre essas duas 

fontes, portanto estas serão tratadas em conjunto. 

A remobilização de sedimento previamente depositados na plataforma é 

conhecido por ser maior durante os períodos glaciais, em comparação com os 

interglaciais. Isso se deve ao aumento de área da plataforma continental exposta, 

devido à diminuição do nível do mar, que permite que os sedimentos alcancem as 

bacias mais profundas (DAMUTH; KUMAR, 1975). Dessa forma haveria uma maior 

diluição do carbonato por estes sedimentos durante os períodos glaciais, que poderia 

mascarar a produção real de carbonato. 

Um estudo realizado com dados do Atlântico Norte e do Pacifico Equatorial  

(WAELBROECK et al., 2002) utilizou o 𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 para reconstruir a variação do nível 

do mar. Foi observado que os períodos glaciais, MIS 2, 4 e 6, com valores mais 

positivos de 𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜, têm níveis do mar mais baixos (~130, 90 e 130 m, 

respectivamente). Do mesmo modo, no presente trabalho assumimos que valores mais 

positivos de 𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 25) representam níveis do mar baixo. 
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Para avaliar o efeito da diluição do carbonato pelo aporte de sedimentos não-

carbonáticos utilizou-se o cálculo do fluxo de sedimentos (𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑., 𝑀𝐴𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜, 

𝑀𝐴𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂3
 e 𝑀𝐴𝑅𝐶𝑜𝑟𝑔

). Para isso, primeiramente, foram calculadas as taxas de 

sedimentação para os três testemunhos. 

A taxa de sedimentação do testemunho KF-16 (Figura 12) indica um menor 

aporte de sedimentos nos estágios isotópicos interglaciais, MIS 5e e 1, onde o nível do 

mar está mais alto. As maiores taxas de sedimentação ocorreram ao longo dos 

intervalos glaciais, MIS 6, 3 e 2, porém a maior taxa de sedimentação ocorreu no 

estágio 5b. Observa-se que houve uma grande variação na taxa de sedimentação ao 

longo do testemunho. 

Para o testemunho KF-18 a taxa de sedimentação (Figura 13) indica um maior 

aporte de sedimentos, a partir de ~110ka até ~40ka, coincidindo com os MIS 5c a 3 e a 

diminuição do nível do mar. A maior taxa de sedimentação observada ocorreu durante 

o MIS 5a, sendo observadas também taxas relativamente altas nos MIS 5c, 5b e 4. Não 

foram observadas, neste testemunho, variações de taxa de sedimentação ao longo do 

estágio 2, outro período de nível do mar baixo. Isso pode ser em função de uma baixa 

representatividade desse estágio no testemunho, seja por retrabalhamento do material 

ou por não haver se depositado devido a outros fatores. Todavia, não há evidências de 

descontinuidade no registro litológico (Figura 10). Os menores valores foram 

observados nos MIS 5e, 2 e 1. O MIS 6 também apresentou uma taxa de sedimentação 

relativamente baixa. A maior variação ocorreu ao longo do MIS 3, partindo de uma taxa 

relativamente alta no seu início e terminando com uma taxa baixa. 

As maiores taxas de sedimentação para o testemunho KF-20 (Figura 14) 

ocorreram ao longo do MIS 4 e na transição do MIS 3/2, sendo as menores taxas 

observadas no MIS 5e e 1. Novamente os máximos e mínimos encontrados podem ser 

associados aos períodos glaciais e interglaciais, assim como a variação do nível do 

mar. 

Os cálculos de fluxo, para os três testemunhos, contaram com uma calibração 

entre a densidade gama e a densidade do sedimento seco. Para isso, utilizou-se a 

densidade média dos grãos e a densidade da água intersticial apresentadas por Auffret 

et al. (2002). Contudo, estes valores podem variar em função da composição química 
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do sedimento, assim como em função da sua porosidade. Sabemos que pode haver 

uma grande variação entre esses parâmetros de uma região para outra, dependendo 

da composição da rocha fonte dos sedimentos, grau de compactação dos sedimentos, 

entre outros fatores. Contudo, observou-se uma relação linear entre a densidade gama 

e a densidade do sedimento seco calculada por Auffret et al. (2002). Dessa forma, 

ainda que as densidades especificas dos três testemunhos usados nesse estudo sejam 

diferentes da observada por Auffret et al. (2002) a relação linear parece estar 

preservada, ainda que os valores absolutos possam apresentar variações. Dessa 

forma, é possível utilizar a densidade seca obtida a partir da densidade gama, porém, o 

ideal seria que houvessem pontos de controle ao longo dos testemunhos de forma a 

possibilitar eventuais correções que sejam necessárias para o cálculo da densidade 

seca. 

O teor de carbonato nos sedimentos marinhos é dependente de diversos fatores, 

como a sua taxa de produção em superfície, quanto desse carbonato vai chegar até o 

sedimento, o aporte de sedimento não-carbonático para o fundo oceânico e a sua 

preservação no sedimento recém depositado. Dessa forma, apesar do carbonato em si 

ser sensível à dissolução, o %𝐶𝑎𝐶𝑂3 não é um bom indicador de dissolução (DITTERT 

et al., 1999), uma vez que o seu teor nos sedimentos está sujeito a interferência de 

uma série de fatores que não apenas a dissolução. 

O fluxo de sedimentos, mais especificamente, nesse caso, o fluxo de 

sedimentos carbonáticos (𝑀𝐴𝑅𝐶𝑎𝐶𝑂3
), pode auxiliar em estudos de dissolução, uma vez 

que é possível separar o efeito do fluxo de sedimento não-carbonático (𝑀𝐴𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜) 

do fluxo de sedimentos carbonáticos. Porém, observamos que, de forma geral, os 

fluxos de sedimentos (𝑀𝐴𝑅𝑠𝑒𝑑.) nos três testemunhos foram bastante dependentes das 

taxas de sedimentação calculadas. Isso pode apresentar algumas complicações, uma 

vez que as taxas de sedimentação são calculadas através de uma interpolação linear 

entre dois pontos, porém, na natureza, essa variação dificilmente ocorreria de forma 

linear. Além disso, o número de pontos de amarração entre o modelo de idade e o 

espaçamento das amostras também pode levar a algumas imprecisões, fornecendo 

valores médios para períodos nos quais ocorreram flutuações grandes nas taxas de 

sedimentação. 
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Ao comparar os dados de 𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 25), considerando maiores 

valores como indicativos de nível de mar baixo, com os outros parâmetros aqui 

estudados observou-se uma correlação positiva entre esse dado, o fluxo total de 

sedimentos (Figura 34) e a porcentagem de sedimentos que compõem a fração <

63 𝜇𝑚 (Figura 15). De igual modo foi observada uma correlação negativa entre o 

𝛿18𝑂𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜, o teor de carbonato bruto e a fração > 150 𝜇𝑚 (Figura 15). 

Ao comparar as taxas de sedimentação e os fluxos entre os três testemunhos 

(Figura 34), observou-se que há um padrão de taxa de sedimentação semelhante entre 

os testemunhos KF-18 e KF-20 desde 140 ka até ~35 ka. A partir de 35 ka até o topo 

do testemunho KF-20 taxa de sedimentação similar à do testemunho KF-16. De uma 

forma geral, os fluxos acompanham a curva de taxa de sedimentação, o que é de se 

esperar em regiões ou períodos de baixa deposição do carbonato (DITTERT et al., 

1999).  

A razão entre o fluxo de sedimentos não-carbonáticos e o fluxo de carbonato 

(𝐼𝐴𝐶) (Figura 28) apresentou o mesmo comportamento das curvas de 𝐹𝑒/𝐶𝑎 e 𝑇𝑖/𝐶𝑎, 

usualmente aplicados como indicadores de aporte de sedimentos não-carbonáticos. 

Com a concordância desses três parâmetros para o testemunho KF-20 podemos 

sugerir que a razão desses fluxos para o testemunho KF-16 e 18 também será um bom 

indicador de aporte de sedimentos não-carbonáticos para os mesmos. Os três 

testemunhos apresentaram um bom alinhamento entre diversos parâmetros, sendo que 

o indicador de aporte de sedimentos não-carbonáticos (𝐼𝐴𝐶) apresentou uma forte 

similaridade entre os três testemunhos, assim como com os indicadores de 𝐹𝑒/𝐶𝑎 e 

𝑇𝑖/𝐶𝑎 do testemunho KF-20. Uma vez que os três testemunhos apresentam taxas de 

sedimentação e fluxos de sedimento bastante distintos entre si, a concordância da 

razão entre o fluxo de não-carbonático e o fluxo de carbonato é indicativo de que os 

três testemunhos estão sujeitos aos mesmos processos deposicionais ao longo do 

período estudado, o que permite a comparação dos resultados entre os três 

testemunhos.   

De fato, observamos que para os três testemunhos as curvas do 𝐼𝐴𝐶 (Figura 28) 

concordam entre si, havendo picos de aporte de sedimento não-carbonático durante o 

MIS 6, 5d, 5b e 4. Até pequenas alterações, como o pico duplo observado durante o 
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MIS 5d/5c e o vale na transição entre o MIS 5a/4, que ocorreram nas razões 𝐹𝑒/𝐶𝑎 e 

𝑇𝑖/𝐶𝑎 do testemunho KF-20 puderam ser observadas no 𝐼𝐴𝐶. 

Ao comparar os indicadores de aporte de sedimentos não-carbonáticos (Figura 

28) para os três testemunhos, nota-se que seus picos coincidem com os da razão B/P 

(Figura 33). A razão B/P em oceano aberto normalmente é controlada pela dissolução 

de foraminíferos planctônicos e uma melhor preservação dos foraminíferos bentônicos, 

ou através de um aumento da população de foraminíferos bentônicos devido a 

melhores condições para o seu desenvolvimento. Dessa forma, uma vez que os 

testemunhos estudados encontram-se na mesma bacia e estiveram sujeitos aos 

mesmos processos oceanográficos e sedimentares, as variações ocorridas ao longo do 

testemunho, não só da razão B/P como de outros indicadores de dissolução, sugerem 

que mudanças ocorridas na massa de água de fundo podem ter sido responsáveis 

pelos padrões observados nestes parâmetros. 

Uma hipótese para, com base nos dados de 𝐼𝐴𝐶 e 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜, tentar explicar o 

acúmulo de sedimentos não-carbonáticos durante MIS 6, 5d, 5b e 4 seria a de que o 

sedimento já depositado tenha sido retrabalhado pelas correntes de fundo devido à 

mudança de domínio das massas d’água, e teriam se acumulado nessa região em 

função de uma mudança na morfologia de fundo que não permitiu que as correntes 

continuassem os transportando para norte. No momento não há respaldo científico 

para essa hipótese, sendo necessária a realização de estudos na Bacia de Campos, 

bacia essa imediatamente a norte da Bacia de Santos, para verificar se os mesmos 

padrões de acúmulo de sedimento não-carbonático observados durante os períodos 

dos eventos de dissolução na Bacia de Santos estão presentes na Bacia de Campos. 
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Figura 34: Gráfico dos fluxos de sedimento para os três testemunhos KF-16 (verde), KF-18 (azul) e KF-20 
(vermelho): A) fluxo de sedimento carbonático; B) fluxo de sedimento não-carbonático; C) fluxo de sedimento total e 
D) taxa de sedimentação. Os estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e 
encontram-se identificados na parte superior do gráfico. 
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7.2.2 Variações de paleoprodutividade no registro do carbonato no sedimento 

 

Há muito já se sabe que a paleoprodutividade tem efeitos sobre o registro de 

carbonato no sedimento (ARRHENIUS, 1952), porém a sua relação com a preservação 

do carbonato é ambígua. Por um lado, um aumento da produtividade implicaria em uma 

maior extração de carbonato da água do mar, o que diminui o seu grau de saturação 

podendo torná-la subsaturada. Outro fator a ser considerado é que, com o aumento da 

produtividade, há um aumento na produção de matéria orgânica, a qual, ao ser 

depositada, pode sofrer oxidação levando novamente a uma subsatruação, dessa vez 

na água de fundo, que poderia causar a dissolução do carbonato. Assim, áreas de 

menor produtividade apresentariam carapaças melhor preservadas (BERGER, 1977). 

Há ainda a questão dos diferentes padrões de produtividade observados durante os 

períodos glaciais e interglaciais. Para o Pacífico observou-se que há um aumento de 

produtividade durante os períodos glaciais (BROECKER; TUREKIAN; HEEZEN, 1958; 

HAYS; OPDYKE; BURCKLE, 1969; JOHNSON; KNOLL, 1974), enquanto para o 

Atlântico haveria uma diminuição de produtividade nestes períodos (WISEMAN, 1954; 

RUDDIMAN; MCINTYRE, 1976). 

Para avaliar a importância da paleoprodutividade sobre a preservação e 

dissolução do carbonato, foram utilizados diversos indicadores de paleoprodutividade. 

Os indicadores PP e RN, obtidos a partir de cocolitoforídeos (QUADROS, 2017), a 

razão G. bulloides/G. ruber (TOLEDO et al., 2008; LESSA et al., 2017) e o índice BFAR 

para foraminíferos bentônicos (DE ALMEIDA et al., 2015), todos baseados na 

composição da flora e fauna. Além desses, também foi utilizado o Δ𝛿13𝐶, considerado 

um indicador geoquímico de paleoprodutividade. 

 Os índices de paleoprodutividade baseados em cocolitoforídeos (Figura 29,Figura 

30 eFigura 31) indicaram que, ao final dos MIS 5d, 5b e 4, houve uma maior 

estratificação da camada superior da coluna d'água. Isto pode ter limitado a 

produtividade primária nesses períodos, sendo observados valores de PP e RN mais 

baixos (QUADROS, 2017). Durante o MIS 3 foram observados valores relativamente 

mais altos de PP e RN, indicando um aumento de produtividade neste período. No MIS 
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2 foi observada, novamente, a redução dos valores de PP e RN, indicando uma maior 

estratificação da coluna d'água com menor produtividade (QUADROS, 2017). 

Em um estudo na Bacia de Campos foi encontrada uma forte correlação positiva 

entre PP e RN e o aporte continental e uma correlação negativa com %𝐶𝑎𝐶𝑂3 (COSTA 

et al., 2016). Considerou-se que o maior aporte continental observado na Bacia de 

Campos teria aumentado a turbidez, desfavorecendo o desenvolvimento de 

Florisphaera profunda, e servido como fonte de nutrientes para espécies indicadoras de 

maior produtividade. No entanto, esse padrão não foi observado para a região 

estudada da Bacia de Santos. Atribuiu-se essa diferença de produtividade entre as 

duas bacias ao fato de apresentarem características geográficas e oceanográficas 

diferentes (QUADROS, 2017).  

A razão entre as espécies G. bulloides/G. ruber é comumente utilizada como 

indicador de paleoprodutividade. Isso se deve à abundância de G. bulloides ser maior 

durante períodos de alta produtividade fitoplanctônica, assim como em condições de 

ressurgência, enquanto G. ruber tem preferência por ambientes de água quente e 

oligotróficos. Ao trabalhar com este tipo de razão é necessário levar em consideração o 

grau se susceptibilidade das espécies à dissolução (BERGER, 1970), nesse caso 

ambas as espécies são consideradas susceptíveis à dissolução, ainda que a 

sensibilidade de G. ruber seja um pouco maior que a de G. bulloides (SAUTTER; 

THUNELL, 1991). 

Dentre os fatores que podem afetar esta razão destacam-se a variação de 

temperatura, uma vez que G. ruber está associada a águas mais quentes, e o aumento 

na produtividade primária, influenciando a abundância relativa de G. bulloides. Além 

disso, variações no padrão de circulação também poderiam levar a alterações na 

abundância relativa destas espécies. G. ruber é uma espécie simbiótica, portanto 

desenvolve-se melhor em regiões com baixa turbidez e que favoreça a atividade 

fotossintética dos simbiontes, enquanto a G. bulloides não tem associação com 

simbiontes, de modo que acaba sendo favorecida em ambientes com maior 

produtividade primária, portanto maior disponibilidade de alimentos (ORTIZ et al., 1995; 

ABRANTES et al., 2002; MEGGERS et al., 2002, TOLEDO et al., 2007). Uma vez que 

G. bulloides apresenta uma associação clara com ambientes de alta produtividade, 
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razão G. bulloides/G. ruber pode ser utilizada como indicativo de períodos de alta 

produtividade (TOLEDO, 2007). 

De forma geral, a razão G. bulloides/G. ruber apresentou maiores valores no final 

do MIS 6, 5e, 5c e no final do MIS 3 (Figura 29Figura 30Figura 31) para os três 

testemunhos. Entre o final do MIS 5c, MIS 5b, 5a, 4, 2 e 1 foram observados valores 

relativamente mais baixos dessa razão. Estas variações corroboram com as alterações 

observadas através dos índices PP e RN para cocolitoforídeos. Apesar de estas 

variações estarem relacionadas à paleoprodutividade, elas também podem estar 

refletindo variações oceanográficas. Toledo et al. (2007) observaram que durante 

períodos mais quentes havia menor razão G. bulloides/G. ruber, enquanto os períodos 

de entradas de águas frias e ricas em nutrientes apresentaram razão G. bulloides/G. 

ruber maior. Esse padrão não foi observado no presente estudo. A partir dos dados de 

temperatura da superfície do oceano (SST – Sea Surface Temperature) (SANTOS et 

al., 2017) para o testemunho KF-20, observou-se que os períodos com maiores valores 

de SST ocorreram durante o MIS 5e, 5c, início do 5a, 4 e, a partir da metade do MIS 3, 

há uma tendência de aumento de temperatura até o MIS 1. 

Por estar associada a regiões de alta produtividade G. bulloides apresenta 

abundância relativa maior em regiões de ressurgência. Em um estudo comparando as 

duas últimas transições glacial/interglacial (LESSA et al., 2017) observou-se um 

aumento dessa razão durante os MIS 5e e 5c para o testemunho KF-20, também se 

notou maior diferença de paleotemperaturas obtidas a partir da técnica de análogos 

modernos (MAT - Modern Analog Technique) para as profundidades de 10 m e 100 m. 

Esse conjunto de informações levou à interpretação de que durante o MIS 5e e 5c teria 

havido uma ressurgência nesta região, possibilitando o aumento em abundância 

relativa de G. bulloides, apesar das condições de temperatura em superfície 

permanecerem mais altas, contrariando a relação entre maiores temperaturas e a 

abundância de G. ruber para essa região específica. Contudo, essa alteração não foi 

observada para a última terminação glacial (TOLEDO et al., 2008; LESSA et al., 2017). 

Outro indicador micropaleontológico de produtividade utilizado foi o BFAR. Uma 

vez que os foraminíferos bentônicos alimentam-se a partir da matéria orgânica que 

chega ao fundo, o aumento da taxa de acumulação de foraminíferos bentônicos no 
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sedimento seria indicativo de um maior aporte de matéria orgânica para o sedimento, 

implicando, consequentemente, em uma maior produtividade em superfície 

(SCHMIEDL; MACKENSEN, 1997; GUICHARD et al., 1999; OHKUSHI et al., 2000; 

ZHANG et al., 2007; NAGAI et al., 2010; DIESTER-HAASS et al., 2011).  

De forma geral, foram observados maiores valores de BFAR para os três 

testemunhos (Figura 35) durante os MIS 6, 5c, 5b, 5a, 4 e 2 e os menores valores 

durante os MIS 5e, 5d e 3. Isso está de acordo, de forma ampla, com o entendimento 

de que o fluxo de matéria orgânica para o sedimento foi maior durante os períodos 

glaciais do que durante os interglaciais, como observado em um estudo prévio para o 

testemunho KF-18 (DE ALMEIDA, 2015). A partir desses dados inferiu-se que a 

produtividade em superfície deve ter sido maior durante o final do MIS 6 e com uma 

intensidade menor durante os MIS 3 e 2 (DE ALMEIDA, 2015).  

A curva de BFAR apresentou comportamento semelhante ao de número de 

foraminíferos bentônicos por grama de sedimento; também foi observada uma boa 

semelhança com as curvas de PP, RN e razão G. bulloides/G. ruber (Figura 35).  

Já o Δ𝛿13𝐶 apresentou um comportamento semelhante a esses outros 

indicadores para o testemunho KF-18. No entanto, para o testemunho KF-20 a maior 

semelhança foi com a curva da razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3 (Figura 27), apesar de que durante o 

MIS 6 e 5 há uma concordância entre a curva de Δ𝛿13𝐶 com a razão G. bulloides/G. 

ruber e a partir do MIS 4 até o MIS 1 essa concordância passa a ser maior com os 

dados de PP e RN (Figura 31). 

Dentre os possíveis mecanismos que podem influenciar a produtividade na 

Bacia de Santos, foi proposto o aporte de nutrientes oriundos da pluma do Rio da Prata 

(DE ALMEIDA et al., 2015). Nas condições atuais a pluma do Rio da Prata estende-se 

sobre a plataforma continental, sendo a variabilidade da pluma controlada pelo regime 

de ventos ao longo da costa (PIOLA et al., 2005). No entanto, postulou-se que durante 

períodos glaciais, com a diminuição do nível do mar e uma porção da plataforma 

continental submersa mais estreita, esta pluma poderia adentrar a Bacia de Santos 

(PIVEL et al., 2013). Há evidências sedimentológicas da contribuição da pluma do Rio 

da Prata para a Bacia de Santos desde o Oligoceno (COBBOLD et al., 2001). A 

entrada dessa pluma na plataforma continental é considerada um dos mecanismos de 
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enriquecimento de nutrientes na zona fótica (GAETA; BRANDINI, 2006), levando a uma 

maior produtividade em superfície e ao aumento do fluxo de matéria orgânica para o 

sedimento (PIVEL et al., 2013). 

Outro mecanismo que poderia influenciar no aumento da produtividade seria a 

ressurgência a partir dos meandramentos da CB (DE ALMEIDA et al., 2015; 

QUADROS, 2017), principal mecanismo responsável pela entrada de ACAS na 

plataforma continental durante o inverno (CAMPOS et al., 2000). Combinado entre os 

meandramentos da BC e o transporte de Ekman que ocorre ao longo da costa, 

principalmente durante o verão, seriam mecanismos físicos capazes de romper a 

barreira gerada pela termoclina, de modo a permitir a presença da ACAS (massa de 

água mais rica em nutrientes que a AT) em camadas mais superficiais da coluna 

d'água, o que teria o efeito de aumentar a produtividade (GAETA; BRANDINI, 2006). 

Durante os períodos glaciais, com o nível do mar mais baixo, estes processos teriam 

ocorrido mais próximos à área de estudo, o que explicaria um possível aumento do 

fluxo de matéria orgânica para o fundo oceânico. 

É provável que uma combinação destes mecanismos tenha contribuído para o 

aumento da produtividade primária responsável por fornecer matéria orgânica para o 

sedimento na região estudada. Contudo, qualquer matéria orgânica que chegue ao 

fundo oceânico pode influenciar o ecossistema bentônico, no entanto apenas a matéria 

orgânica produzida nas águas de superfície é indicativa da real paleoprodutividade da 

região (GUICHARD et al., 1999; DE ALMEIDA et al., 2015). 

Em diversas regiões oceânicas a disponibilidade de nutrientes é um fator 

limitante para a produtividade primária, de tal forma que a reconstrução de 

paleonutrientes pode auxiliar em estudos de paleoprodutividade (COLLING, 2001). 

Alguns estudos consideraram que disponibilidade de nutrientes em superfície seja um 

potencial fator de controle secundário sobre foraminíferos (BARKER; ELDERFIELD 

2002; SPERO et al. 1997), afetando especificamente a formação de suas carapaças.  

Outro estudo levantou a hipótese de os nutrientes influenciarem de forma mais direta 

os foraminíferos planctônicos com simbiontes (BEER; SCHIEBEL; WILSON, 2010a), 

uma vez que limitariam a atividade fotossintética dos simbiontes. A disponibilidade de 
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alimento também é um fator ecológico importante para os foraminíferos planctônicos e 

que pode estar indiretamente relacionado à distribuição de nutrientes. 

Dentre os indicadores utilizados para o estudo de nutrientes, encontra-se o 𝛿15𝑁 

da matéria orgânica (ALTABET; FRANCOIS, 1994; FARRELL et al., 1995). De forma 

simplificada, em uma situação em que há alta disponibilidade de nutrientes, com 

relação à capacidade de assimilação pelo fitoplâncton, ocorre uma incorporação 

preferencial do 𝑁14 , fazendo com que a matéria orgânica tenha valores menores de 

𝛿15𝑁. Quando é necessário um melhor aproveitamento dos nutrientes disponíveis por 

parte do fitoplâncton, esta passa a utilizar mais 𝑁14 , aumentando o 𝛿15𝑁 da matéria 

orgânica. Porém, ao utilizar este indicador é necessário levar em consideração que a 

relação entre utilização de nutrientes e produtividade não é uma relação direta, além do 

que variações da razão isotópica do reservatório oceânico podem ter ocorrido ao longo 

do tempo (PAYTAN, 2007). 

Considerando apenas o efeito do reservatório de nutrientes (sua disponibilidade 

para a assimilação do fitoplâncton) observamos que no testemunho KF-20 (Figura 27) 

os menores valores de 𝛿15𝑁 ocorreram um pouco antes do final do MIS 6, na transição 

do MIS 5a/4, mantendo-se mais baixo durante a primeira metade do MIS 4, e durante 

os MIS 5d, 5b e 2. Estes períodos coincidem com uma menor produtividade e maior 

estratificação da coluna d'água de acordo com o observado pelos índices PP e RN 

(QUADROS, 2017). Eles também estão de acordo com os valores mínimos de Δ𝛿13𝐶 

(Figura 31). 

Com base nos indicadores de produtividade, foi possível inferir que durante os 

eventos de dissolução do MIS 5d, 5b e 4, observados na Bacia de Santos, a 

produtividade foi relativamente baixa, comparada a outros períodos em que não há 

evidências de dissolução. Dessa forma, não parece que a produtividade tenha sido um 

dos fatores causadores dos eventos de dissolução, apesar de não ser possível afirmar 

que não houve influência, ainda que em menor grau, da produtividade na preservação 

ou dissolução do carbonato. 
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Figura 35: Gráficos dos indicadores de paleoprodutividade para os três testemunhos KF-16 (verde), KF-18 

(azul) e KF-20 (vermelho): F) estimativa de paleoprodutividade a partir de cocolitoforídeos (PP - 𝑔 𝐶 𝑐𝑚−2 𝑎𝑛𝑜−1); E) 

razão nutriclina (RN); D) razão G. bulloides/G. ruber; C) paleoprodutividade a partir de 𝛥𝛿 𝐶13 ; B) taxa de acumulação 

de foraminíferos bentônicos (BFAR); e A) número de foraminíferos bentônicos por grama de sedimento. Todos os 
indicadores de produtividade foram posicionados de tal forma que para baixo indicam maior produtividade e para 

cima menor produtividade, exceto pela paleoprodutividade a partir de 𝛥𝛿 𝐶13  cujos valores próximos a zero indicam 

baixa produtividade e valores mais distantes do zero (positivos ou negativos) indicam maior produtividade. Os 
estágios isotópicos marinhos (MIS) estão delimitados pelas faixas coloridas e encontram-se identificados na parte 

superior do gráfico. 
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7.3 Variações oceanográficas relacionados aos eventos de dissolução  

 

Existem três processos que poderiam levar a um aumento de dissolução do 

carbonato no fundo: 1) uma lisoclina mais rasa; 2) a entrada de uma massa de água 

mais corrosiva; e 3) um aumento da oxidação da matéria orgânica que libera 𝐶𝑂2 para 

a massa d’água de fundo, deixando o ambiente mais corrosivo ao carbonato. Além dos 

efeitos causados pelos processos acima listados, também ocorrem variações na 

preservação/dissolução do carbonato em função de possíveis variações de tendências 

globais. 

Em maior ou menor grau, todos os sedimentos pelágicos são afetados pela 

dissolução supra-lisoclina, contudo o registro deixado no sedimento nessas condições 

é fraco quando comparado à dissolução do carbonato abaixo da lisoclina (FRENZ; 

HENRICH, 2007). A lisoclina da calcita atualmente está associada à profundidade de 

transição entre a APAN e a AAF (BERGER, 1968). Porém, durante o UGM observou-se 

que a lisoclina esteve em torno de 1000m mais rasa para o Atlântico Sul (DITTERT et 

al., 1999; FRENZ; HENRICH, 2007). 

A dissolução supra-lisoclina, ocorrida onde as águas ainda são supersaturadas 

com relação ao íon carbonato, é atribuída, principalmente, à oxidação da matéria 

orgânica que, por sua vez, aumenta a concentração de 𝑝𝐶𝑂2 na água de fundo levando 

à dissolução do carbonato (EMERSON; BENDER, 1981; ARCHER; MAIER-REIMER, 

1994; FRENZ; HENRICH, 2007). Esse tipo de dissolução foi mais observado em 

regiões de alta produtividade primária (ANDREA N.A. VOLBERS et al., 2002; 

VOLBERS; HENRICH, 2002; FRENZ et al., 2005). 

Outro fator que influencia a dissolução do carbonato é o grau de saturação do 

carbonato na água intersticial (SIGMAN; BOYLE, 2000). Alguns estudos indicaram que 

o aumento da produtividade primária, e consequentemente do aporte de matéria 

orgânica para o fundo oceânico, em conjunto com uma lisoclina mais rasa, poderiam 

levar a um aumento da dissolução do carbonato (THUNELL, 1976a). Foi considerado 

que um dos fatores que leva a uma lisoclina mais rasa é justamente o aumento na 

produtividade, como pode ser observado em regiões mais costeiras e áreas de 
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ressurgência (BERGER, 1970), o que levaria a uma dissolução em profundidades de 

lâmina d'água mais rasas. 

No entanto, não há evidências de que a lisoclina da calcita tenha atingido 

profundidades tão rasas quanto as dos testemunhos aqui estudados durante o último 

ciclo glacial. Um estudo prévio com o testemunho KF-18 (GONZALES et al., 2017) 

indicou que, durante os períodos glaciais dos últimos ~800 mil anos, a lisoclina da 

aragonita, mais rasa que a lisoclina da calcita, pode ter ficado mais rasa a ponto dos 

testemunhos aqui estudados se encontrarem dentro da mesma. Isso poderia ser a 

razão da baixa abundância do foraminífero bentônico Hoeglundina elegans observada 

durante o durante os MIS 5d, 5b, 4 e 2 (Figura 24), acompanhada por baixos graus de 

preservação durante os mesmos períodos. 

Por outro lado, a oxidação da matéria orgânica nos sedimentos também pode 

levar à dissolução do carbonato, o que levaria a um posicionamento equivocado da 

profundidade da lisoclina se baseada apenas na dissolução do carbonato (VOLBERS; 

HENRICH, 2002). A mesma ressalva precisa ser feita ao interpretar dados de 

𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 obtido a partir de espécies com habito de vida infaunal, uma vez que a 

diminuição de 𝛿13𝐶 nestas espécies pode ser em função da oxidação da matéria 

orgânica.  

No Golfo do México a matéria orgânica chega tanto por aporte continental 

quanto pela produtividade em superfície. Conforme ocorre a oxidação da matéria 

orgânica há um aumento na corrosividade da água para o carbonato, o que pode ser 

observado através de eventos de dissolução. Uma vez que os eventos de dissolução 

são observados em todas as profundidades de lâmina d'água é improvável que ela seja 

atribuída à dissolução pela massa de água de fundo. No entanto, ela pode ser induzida 

por uma lisoclina mais rasa em conjunto com a decomposição da matéria orgânica, 

sendo que pode haver um maior aporte de matéria orgânica durante os períodos 

glaciais quando o nível do mar está mais baixo (THUNELL, 1976a). 

Contudo, no presente estudo, não foram observadas evidências de que houve 

um aumento significativo do aporte de matéria orgânica para o fundo oceânico. Pelo 

contrário, tanto os dados de paleoprodutividade, para os três testemunhos (Figura 35), 

quanto os dados geoquímicos para o testemunho KF-20 (Figura 26Figura 27) indicaram 



135 
 

uma diminuição da produtividade durante os eventos de dissolução dos MIS 4, 5d e 5b. 

No entanto, esses eventos coincidiram com o aumento do aporte de sedimento não-

carbonático para os três testemunhos (Figura 28), que poderia estar trazendo matéria 

orgânica de outra região. Ainda assim, a assinatura isotópica do carbono orgânico e a 

razão COT/NOT para o testemunho KF-20 (Figura 26Figura 27) são indicativos de uma 

matéria orgânica marinha, e não de origem continental. Dessa forma, resta-nos 

explorar um último fator que poderia influenciar na dissolução do carbonato: a mudança 

de proveniência de massas d’água (norte ou sul). 

Neste estudo estamos considerando proveniência de massa d’água (norte ou 

sul) com base nos dados de 𝛿13𝐶 em foraminíferos bentônicos, conforme os trabalhos 

de Boyle e Keigwin, 1987; Duplessy et al, 1988; Scrnthein et al., 1994 e Waelbroeck et 

al., 2011. Porém, estudos mais recentes (Howe et al., 2017, 2018), através de dados 

de 휀𝑁𝑑, sugerem não ter ocorrido mudança na proporção das massas d’água de 

diferentes origens entre o Henrich 1 (HS1) e o último máximo glacial, apesar da 

pronunciada excursão para valores menores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 durante o HS1. Estes 

autores sugerem que os valores mais negativos do 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 nos últimos 25 mil 

anos no Atlântico Sul teriam sido causados pela acumulação de matéria orgânica 

oxidada, ao invés de uma menor intensidade da AMOC. 

Deste modo, como não existem dados de 휀𝑁𝑑 para as idades mais antigas que 

25 mil anos na área de estudo, optou-se por seguir, no presente estudo, a interpretação 

clássica de origem de massas d’água com base em 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜, embora estejamos 

cientes de que algum grau de incerteza pode estar presente. 

A circulação profunda do Atlântico Sul foi diferente durante os períodos glaciais 

do Quaternário tardio, em comparação com o presente (DUPLESSY et al., 1988a). 

Através de dados de 𝛿13𝐶 em foraminíferos bentônicos inferiu-se que as águas 

profundas de origem sul foram um fator importante na circulação global durante o 

Último Máximo Glacial (UMG) (CURRY, 1988; CURRY et al., 1988; DUPLESSY et al., 

1988a; OPPO; HOROWITZ, 2000; CURRY; OPPO, 2005). Essas águas profundas de 

origem sul (Antártica) estavam sobrepostas pelo análogo glacial da APAN, a Água 

Glacial Intermediária do Atlântico Norte, que chegava a uma latitude de 28°𝑆 e 

profundidade de até 1500 𝑚 (OPPO; HOROWITZ, 2000). Essa alteração no padrão de 
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circulação alterou o padrão de deposição do carbonato, uma vez que aumentou a 

cobertura da água de origem sul, mais corrosiva ao carbonato, sobre o assoalho 

oceânico (DITTERT; HENRICH, 2000; HODELL; CHARLES; SIERRO, 2001). 

No presente estudo observamos, através de dados de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 25) 

para os três testemunhos, que houve uma diminuição nos valores deste parâmetro 

durante os eventos de dissolução do MIS 5d, 5b e 4. Existem duas possíveis 

explicações para esta observação: 1) um aumento de produtividade primária durante 

estes períodos, ou 2) a entrada de uma massa d’água de origem sul, que seria mais 

corrosiva ao carbonato.  

Uma vez que foi descartada a possibilidade da diminuição no valor de 

𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 ser oriundo de uma maior oxidação da matéria orgânica proveniente de 

um aumento de produtividade regional durante estes períodos, resta-nos considerar 

que durante os eventos de dissolução ocorreu uma alteração no padrão de circulação 

das massas d’água profundas. 

Diversos estudos se propuseram a reconstruir a profundidade da lisoclina 

durante o último máximo glacial (CURRY; LOHMANN, 1986; VAN KREVELD et al., 

1995; SIGMAN; MCCORKLE; MARTIN, 1998; FRENZ; HENRICH, 2007). Ao comparar 

registros de dissolução do carbonato do Holoceno com dados do UGM observou-se 

que, durante o UGM, houve uma redução na produção de APAN, dando oportunidade 

para que ocorresse a expansão da massa d’água de origem sul, mais corrosiva ao 

carbonato (DUPLESSY et al., 1988b; OPPO; HOROWITZ, 2000). Esse processo 

resultou em um registro sedimentar com sinais de dissolução do carbonato 

semelhantes aos observados durante o Holoceno em profundidades abaixo da lisoclina 

(FRENZ; HENRICH, 2007). 

Alguns estudos que observaram variações de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 e 𝐶𝑎/𝐶𝑑 atribuíram 

estas mudanças a variações do domínio de massas d’água sob a região estudada, 

variando entre a APAN e a AAF (CURRY et al., 1988; DUPLESSY et al., 1988b; 

DITTERT et al., 1999; OPPO; HOROWITZ, 2000; CURRY; OPPO, 2005). Esta 

interpretação foi corroborada por dados de dissolução do carbonato, os quais também 

refletiram alterações e estão associados à redistribuição do sistema carbonato. 
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De forma semelhante, foi observado nos três testemunhos do presente estudo 

um aumento do IF (Figura 33), que parece estar associado ao momento de transição 

entre valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 mais altos para valores mais baixos (Figura 25). Também 

se observou uma boa correlação visual com a diminuição de tamanho de grão 

associado a fração > 150 𝜇𝑚 (Figura 15Figura 16Figura 17Figura 18) e os indicadores 

de dissolução de espécies resistentes (ERD e BDI) (Figura 33). Considerando que os 

valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 estejam associados a uma mudança de massas d’água, esta 

seria a fase de mistura entre as mesmas. 

Observou-se, ainda, um aumento nos valores da razão B/P (Figura 33) ao 

mesmo tempo em que foram observados os valores mínimos de  𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 (Figura 

25). Sugere-se que houve a entrada de uma massa d’água de origem sul, mais 

corrosiva ao carbonato, que teria causado uma dissolução seletiva, favorecendo a 

preservação dos foraminíferos bentônicos, isso é corroborado pelo aumento na razão 

𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3 (Figura 28). Dessa forma, o mecanismo mais provável de estar atuando 

para o aumento da razão B/P seria a entrada de uma massa d’água de origem sul, 

mais corrosiva ao carbonato. 

Böhm et al., (2015), baseado em valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜, do testemunho KF-20, 

propôs que a AMOC esteve intensificada, em seu modo quente, durante os MIS 5 e 3, 

exceto pelo MIS 5b. Dessa forma, a atividade de convecção das águas profundas no 

Atlântico Norte seria completa e a APAN alcançaria as grandes profundidades do 

Atlântico Sul. Durante os MIS 6, 5d, 5b, 4 e 2 a AMOC estaria enfraquecida, ou no seu 

modo frio, não havendo a formação da APAN no norte ou sua formação ocorrendo em 

menor intensidade de modo que essa massa d’água não alcançasse as maiores 

profundidades do Atlântico Sul. 

Os indicadores de dissolução (Figura 33) corroboram o padrão acima descrito. 

Dessa forma, consideramos que durante os eventos de dissolução do MIS 4, 5b e 5d 

(em menor grau) a Bacia de Santos esteve sob a influência de massas de água de 

origem sul devido ao enfraquecimento da AMOC. 
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8) Conclusão 

 

Através desse estudo foi possível identificar três eventos de dissolução ocorridos 

durante os MIS 5d, 5b e 4 na Bacia de Santos (Figura 33). Estes eventos ocorreram 

simultaneamente nos três testemunhos, indicando que não foram eventos pontuais, 

mas sim eventos de maior escala, que afetaram a Bacia de Santos. Observou-se ainda, 

que estes três eventos coincidem com a entrada de uma massa d’água de origem sul 

(mais corrosiva ao carbonato) na região, indicado a partir da variação de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜. 

Atualmente esta região está sob a influência de uma massa de água de origem norte, 

APAN (menos corrosiva ao carbonato). 

Os diferentes indicadores de dissolução utilizados possibilitaram a identificação 

dos eventos de dissolução, porém, com diferenças de sensibilidade entre si. Esses 

indicadores foram divididos em três categorias: os que são sensíveis aos picos dos 

eventos de dissolução (tamanho de grão, %𝐶𝑎𝐶𝑂3 nas diferentes frações, razão B/P e 

SBW); os que são sensíveis ao início dos eventos de dissolução (𝜌𝐴, ERD, BDI e IF); e 

os que apresentaram resultados inconclusivos (CEX’, índice Broecker/Clark e índice 

Chiu/Broecker). 

Foi possível observar um padrão quanto à sequência em que alguns dos 

indicadores de dissolução sofrem alterações. O primeiro indicador a sofrer alteração foi 

a razão de espécies resistentes à dissolução (ERD e BDI). Em seguida, observou-se 

um aumento no índice de fragmentação (IF), normalmente iniciando-se um pouco 

depois do aumento do ERD e BDI. Por último, observamos o aumento na razão B/P, 

sendo que essa iniciou-se próxima ao final da alteração observada quanto ao aumento 

de ERD. O aumento do IF também ocorreu concomitantemente ao aumento da razão 

B/P, porém terminou antes que o aumento da razão B/P. 

O aumento no aporte de sedimentos não-carbonáticos, para os três 

testemunhos, durante os eventos de dissolução também foi observado, e pode ser um 

indicador importante com relação aos processos de dissolução, uma vez que esses 

sedimentos podem servir como carreadores para a matéria orgânica. Esse aumento no 

aporte de sedimentos não-carbonáticos coincide com o aumento relativo do 𝐶𝑜𝑟𝑔 em 

relação ao 𝐶𝑎𝐶𝑂3, observado para o testemunho KF-20 através da razão 𝐶𝑜𝑟𝑔/𝐶𝑎𝐶𝑂3. 
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Contudo, não foi possível, através dos métodos empregados nesse trabalho, 

determinar a origem desse sedimento não-carbonático, nem seus mecanismos de 

transporte até a região de estudo.  

Os indicadores de paleoprodutividade de superfície (PP, RN e razão G. 

bulloides/G. ruber) não indicam um aumento de produtividade primária durante os 

eventos de dissolução, enquanto os indicadores de paleoprodutividade de águas de 

fundo (BFAR e Δ𝛿13𝐶) sugerem um aumento da matéria orgânica que chega ao fundo, 

representada pelo aumento da acumulação e oxidação da matéria orgânica no fundo 

oceânico, durante os eventos de dissolução registrados. 

Desta forma, com base nos resultados obtidos neste trabalho, podemos concluir 

que: 

1) Os testemunhos utilizados para o pesente estudo sempre estiveram acima da 

profundidade da lisoclina, mesmo com uma lisoclina mais rasa para o Atlântico 

Sul durante o último máximo glacial. Além disso, observou-se uma pior 

preservação do carbonato períodos de domínio de uma massa d’água de origem 

sul, sendo observada uma melhora na preservação do carbonato na região sob 

a APAN. Dessa forma, descartamos a hipótese de que os eventos de dissolução 

observados na Bacia de Santos ao longo do último ciclo glacial ocorreram em 

função de uma lisoclina mais rasa. 

2) Há ainda dois outros processos que poderiam levar a um aumento na 

dissolução: a entrada de uma massa de água de origem sul, mais corrosiva ao 

carbonato, ou o aumento do fluxo de matéria orgânica para o sedimento e sua 

subsequente oxidação. Observou-se que os eventos de dissolução mais 

intensos (MIS 5d, 5b e 4) estiveram associados a uma entrada de massa de 

água de origem sul enquanto o mais moderado (MIS 3) pode estar associado a 

um aumento de produtividade primária. 

3) Dos processos que podem levar a uma maior dissolução/preservação do 

carbonato (produtividade, aporte continental, grau de saturação do íon carbonato 

na água de fundo, mudança de massa de água) para a Bacia de Santos, 

podemos inferir que o que  teve a maior contribuição ao longo do último ciclo 

glacial foi a entrada de uma massa d’água de sul mais corrosiva ao carbonato, 
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conforme foi indicado pela maioria dos índices de dissolução estudados em 

conjunto com o 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜. Essa entrada de massa d’água de origem sul não 

foi observada para o UGM, no entanto, nesse período foram encontrados 

valores de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜 similares aos observados durante o MIS 5d, 5b e 4. 

Diferentemente do observado nesses três períodos, os índices de dissolução 

não apresentaram alterações significativas durante o UMG, o que nos leva a crer 

que outros processos aturaram durante esse período para causar a redução 

observada de 𝛿13𝐶𝑏𝑒𝑛𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑜. 

4) Os eventos de dissolução aqui observados na Bacia de Santos durante os MIS 

5d, 5b e 4 são pouco estudados e os processos que levaram a essa dissolução 

são pouco conhecidos. Se nossa hipótese de que esses eventos foram 

causados pela entrada de uma massa d’água de sul durante esses períodos 

estiver correta, isso implica em uma diminuição da intensidade da AMOC que 

permitiria uma maior intensidade de águas de origem sul. 
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