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Resumo
Este trabalho tem como meta investigar a relação entre o fluxo vertical de matéria
orgânica particulada (MOP) e a biomassa de foraminíferos bentônicos vivos na região
do talude da Bacia de Campos/RJ (400 a 3000m). O fluxo vertical de MOP para o
assoalho oceânico foi inferido através de modelos que utilizam dados de sensoriamento
remoto, como estimativas da concentração de clorofila a, valores de temperatura da
superfície do mar e produtos derivados destes (i.e. produção primária e determinação de
classes de tamanho do fitoplâncton), enquanto que a biomassa de foraminíferos
bentônicos foi estimada através da técnica de biovolume. Os resultados indicam que as
estimativas de fluxo se correlacionaram com os conteúdos de carbono orgânico total
(COT) no sedimento, com a biomassa total de 19 espécies de foraminíferos bentônicos e
com a biomassa, sendo que a distribuição de biomassa dessas espécies evidencia além
da quantidade de MOP, a qualidade da MOP (labilidade). A distribuição dos valores de
fluxo vertical e biomassa total de foraminíferos bentônicos estão atreladas às feições de
mesoescala (meandros e vórtices de Cabo Frio e Cabo de São Tomé), que propiciam o
aumento de produtividade primária e o crescimento do microplâncton, aumentando o
fluxo vertical e consequentemente o suplemento alimentar para os foraminíferos
bentônicos, estimulando o aumento de biomassa destes.

Palavras chaves: Biomassa de foraminíferos bentônicos vivos, fluxo vertical de
MOP, sensoriamento remoto
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Abstract

This study aims to investigate the relationship between the particulate organic matter
(POM) vertical flux and living benthic foraminifera biomass in the slope of Campos
Basin region (between 400 and 3000). The POM vertical flux to the seafloor was
inferred through models using remote sensing data, such as estimates of chlorophyll a
concentration, sea surface temperature and derivatives of these (i.e. primary production
and determination of classes phytoplankton size), whereas the biomass of benthic
foraminifera was estimated using the biovolume technique . The fluxes estimates were
correlated with total organic carbon (TOC) contents in the sediments, with benthic
foraminifera total biomass and with 19 species biomass. The spatial distribution of these
species biomass reveals both POM quantity and quality (i.e. lability). The distribution of
the values of POM vertical flux and foraminifera total biomass are linked to mesoscale
features (eddies and meanders in Cape Frio and Cape São Tomé), which provide
increased primary productivity and microplankton growth increasing the POM vertical
flux and consequently the food supplement for benthic foraminifera community,
stimulating biomass increase.

Keywords: Biomass of benthic foraminifera living, POM vertical flux, remote
sensing
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1. Introdução
Globalmente, os ciclos dos elementos biogeoquímicos estão atrelados a
processos ecossistêmicos complexos e a interação entre oceanos, atmosfera e ambientes
terrestres. Especificamente para o elemento carbono, a Bomba Biológica (Volk &
Hoffert, 1985) descreve os diversos caminhos na coluna de água, na dimensão vertical
do oceano, para as moléculas de carbono, ou seja, descreve o transporte de uma
determinada quantidade de moléculas de carbono da zona epipelágica para o fundo
oceânico. A Bomba Biológica pode ser dividida em quatro etapas: produção primária,
exportação, transporte para zonas profundas e soterramento.
O fitoplâncton marinho, durante o seu ciclo de vida nas camadas superiores dos
oceanos, incorpora nutrientes dissolvidos e carbono inorgânico produzindo matéria
orgânica particulada (MOP) através da fotossíntese. Grande parte da MOP produzida,
juntamente com os nutrientes incorporados pelo picoplâncton (<2µm), é reciclada ainda
na zona eufótica, sustentando a chamada produção primária regenerada (Dugdale &
Goering, 1967).
Segundo modelos ecológicos clássicos (e.g. Eppley & Peterson, 1979;
Michaels & Silver, 1988), a produção primária sustentada por nutrientes provindos de
fora da zona eufótica, dita produção primária nova (Dugdale & Goering, 1967) controla
a exportação do carbono para as camadas mais profundas do oceano. Estes modelos
assumem que o picoplâncton autótrofo contribui pouco no fluxo de MOP, pois seu
tamanho inferior a 2µm e a sua densidade reduz sua velocidade de decantação
(McCave, 1975). O microplâncton contribui, por sua vez, com uma proporção maior no
fluxo de MOP, por possuir densidade maior, devido à presença de biominerais em sua
estrutura, como calcita e silicato (McCave, 1975), e consequentemente maior
velocidade de decantação. Porém estudos mais recentes apontam que existem outras
vias ecossistêmicas para o picoplâncton, que propiciariam seu transporte vertical para o
fundo, como a agregação das partículas e incorporação de detrito, além do consumo do
picoplâncton e agregados por organismos do zooplâncton, como o mesozooplâncton
(0,2 -20mm) que consome tanto os autótrofos (derivados de picoplâncton) e como o
microzooplâncton que se alimenta do picoplâncton (Richardson & Jackson, 2007 e
referências nele contidas).
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Estima-se que cerca de 2 a 20% da produção primária total é transportada em
direção ao fundo e ultrapassa a picnoclina, sendo que somente 6 a 25% desta fração
ultrapassa 1000m de profundidade (Boyd & Trull, 2007 e referências nele contidas). A
fração da MOP que atinge o assoalho oceânico, parte é soterrada nos sedimentos, e parte
é remineralizada pelos organismos bentônicos (e.g. bactérias, foraminíferos e
nematodas) (Lutz et al., 2007).
O fluxo de MOP possui composição diversa e complexa, composto
principalmente de fitoplâncton senescente, pelotas fecais do zooplâncton, organismos
intactos ou partes, mucos e agregados destes materiais, podendo ser um material lábil,
facilmente degradável, ou material refratário, de difícil degradação (Buesseler et al.,
2008; Fowler & Knauer, 1986). Desta forma, a abundância e a biomassa dos
organismos bentônicos do mar profundo tendem a covariar não apenas com a
quantidade, mas também com a qualidade da matéria orgânica provinda da zona
eufótica (Altenbach & Struck, 2001; Danovaro et al., 1999; Fontanier et al., 2003;
Herguera & Berger, 1991; Johnson et al., 2007).
Dentre os organismos bentônicos, as bactérias, juntamente com os foraminíferos,
são os primeiros organismos da microfauna a responderem, em termos de biomassa e
abundância, a um aumento no fluxo de MOP (Gooday & Turley, 1990; Gooday, 2002).
Em fundos oceânicos aonde a profundidade da coluna de água ultrapassa 300m,
a relação entre o fluxo de fitodetritos (i.e. produzido pela decomposição dos produtores
primários pelagiais) e a biomassa dos foraminíferos bentônicos é mais evidente do que
na Plataforma Continental, dada a presença na plataforma de um número maior de
fontes de MOP, tanto terrígena, antropogênica ou a ressuspensão da MOP sedimentada
no fundo por processos físicos locais (Altenbach &Struck, 2001).
No presente trabalho será abordada esta relação entre a biomassa dos
foraminíferos bentônicos de mar profundo com o fluxo vertical de MOP provindo da
zona eufótica na Bacia de Campos/RJ e os fatores que influenciam nesta relação, como
os processos de mesoescala associados a Corrente do Brasil, que age como veículo de
transporte de nutrientes induzindo o aumento de transferência de energia para níveis
tróficos superiores entre a zona pelágica (fitoplâncton) e o bentos (foraminíferos).

2

1.1 Fluxo vertical de matéria orgânica particulada

Diversos estudos foram dedicados à compreensão e quantificação do fluxo
vertical de MOP nos oceanos (e.g. Eppley & Peterson, 1979; Martin et al., 1987;
Buesseler et al, 2008; Dunne et al, 2005; Lutz et al., 2007). E diferentes ferramentas têm
sido propostas para quantificar o fluxo de MOP, como estimativa da produção nova
(Eppley & Peterson, 1979), observações de matéria orgânica coletadas por armadilhas
de sedimentos (Martin et al., 1987), técnicas com equilíbrio de radionuclídeos
(Buesseler et al., 2008) e modelagem (Dunne et al., 2005; Suess, 1980) e modelagem
que usam observações por satélite como entrada (Lutz et al., 2007; Dunne et al, 2007).
Medidas diretas do fluxo vertical de MOP foram iniciadas em 1978, com o uso
de armadilhas de sedimento que consistem em recipientes fundeados em determinadas
profundidades (e.g. sob a camada eufótica, meia água e próximo ao fundo) permitindo a
coleta da MOP transportada verticalmente em direção ao fundo dentro de um intervalo
de tempo. Como limitações destes aparatos pode-se citar: permanência das armadilhas
na posição vertical para seu funcionamento correto, ou seja, em ambientes com
correntes fortes as medições são comprometidas; o conteúdo coletado pode ser alvo de
predação por organismos (e.g. zooplâncton e pequenos peixes); em mar profundo a
quantidade de material coletado pode não ser representativa da região estudada, devido
à pequena quantidade de material coletado e a dimensão da própria armadilha de
sedimento (https://www.whoi.edu/instruments).
Eppley & Peterson (1979) sugeriram que a produção primária nova, ou seja, a
produção de carbono novo resultantes de aportes de nutrientes externos a um ambiente,
é equivalente ao fluxo de MOP nos oceanos profundos, uma vez que a produção
regenerada é remineralizada na zona eufótica. Os autores mensuraram a produção nova
por técnicas da tomada de compostos nitrogenados (nitrato, ureia e amônia) pela
comunidade fitoplanctônica durante incubações de amostras expostas a luz, juntamente
com medidas de produção primária marinha total (PPM), pelo método do 14C. A partir
destes dados, construiu-se uma relação entre PPM e a produção primária nova, e foi
possível estimativar o fluxo vertical global de MOP.(Eppley & Peterson, 1979).
O projeto VERTEX (Vertical Transport and Exchange-1982-1987) foi um dos
pioneiros idealizados pela JGOFS (Joint Global Ocean Flux Study) em realizar
séries temporais empregando o uso de armadilhas de sedimento Essas armadilhas eram
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feitas com 12 tubos de PVC (cloreto de polivinila) contendo uma solução de alta
densidade com formaldeído. Martin et al. (1987) compilaram análises deste projeto da
região nordeste do Pacífico e utilizaram dados de concentração de C, N e H para
calcular o fluxo de partículas da região que resultaram num modelo de atenuação de
MOP que é amplamente utilizado até os dias de hoje.
Outra técnica que pode ser utilizada no material capturado na armadilha de
sedimento utiliza o 234-Tório (234Th), sendo apropriada para traçar e quantificar a
exportação de partículas na escala de dias às semanas. O

234

Th é adsorvido pelas

partículas biogênicas durante sua formação, este elemento possui meia-vida de 24,1dias,
decaindo para 238-Urânio (238U), dessa forma, a partir da quantificação da proporção
entre

234

Th e

238

U é possível calcular o fluxo de partículas biogênicas. Essa técnica foi

aplicada no programa VERTIGO (VERtical Transport in the Global Ocean) que
estudou processos que atuam no transporte e características da MOP em profundidades
maiores de 1000m, como por exemplo, a degradação heterotrófica da MOP (bactérias),
consumo das partículas pelo zooplâncton e outras fontes de MOP por advecção lateral
(Buesseler et al., 2008) .
Armadilhas de sedimentos mais modernas tem sido desenvolvidas com o intuito
de melhor preservar o material capturado, obtendo dados mais precisos, como por
exemplo armadilhas que possuem um sistema de rotatividade de recipientes que é
programado para coletar o material em períodos específicos para determinar a taxa de
decantação da MOP (Trull et al., 2008), armadilhas com policriamida em gel que
mantém o agregado intacto (Ebersbach & Trull, 2008) e “armadilha ótica” que fotografa
as partículas com resolução temporal horária para obter dados do ciclo diário (Bishop &
Wood, 2008).
Todas as técnicas citadas acima exigem que o material seja coletado in situ, além
de um manejo complexo para obtenção das amostras, principalmente em mar profundo,
onde se requer uma logística grande e sistemas de fundeio de equipamentos
sofisticados. Para suprir essas dificuldades tem se desenvolvido técnicas para
quantificar o fluxo de MOP através do sensoriamento remoto (Dunne et al., 2007; Lutz
et al., 2007), tendo como vantagem obtenção de uma cobertura com resolução espacial e
temporal mais refinada. Além, da modelagem de ecossistemas, que tenta refinar as
estimativas de fluxo vertical de MOP, inserindo novas variáveis como: profundidade da
camada eufótica, interações entre o fitoplâncton e o zooplâncton (e.g. predação), a
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importância ecológica da classe de tamanho do fitoplâncton, presença de bactérias
heterotróficas, concentração de matéria orgânica dissolvida na água, detritos, nutrientes
inorgânicos, bem como a quantificação de processos hidrodinâmicos (Dunne et al.,
2005; Laws et al., 2000; Najjar et al., 2007).
Os novos modelos para estimar o fluxo vertical da MOP podem se beneficiar de
dados de sensoriamento remoto, que são ferramentas importantes tanto para a sua
implementação, como para estimativas complementares a clorofila a, incluindo as
classes de tamanho do fitoplâncton(Ciotti et al., 2002; Ciotti & Bricaud, 2006), a taxa
de produção primária (Behrenfeld & Falkowski, 1997; Eppley, 1972) e a temperatura da
superfície do mar.
Neste trabalho será utilizada a metodologia proposta por Dunne et al. (2005),
usando dados de sensoriamento remoto como dado de entrada. Estes autores
compilaram dados in situ obtidos por armadilhas de sedimento em diferentes regiões
oceânicas. Com esses dados, os autores propuseram dois algoritmos para calcular a
razão entre o fluxo de material de particulado provindo da zona eufótica e a PPM (razão
per). O primeiro algoritmo empírico usa como variáveis de entrada a temperatura da
superfície do mar e os valores de PPM. O segundo algoritmo mecanicista utiliza
formulações mais complexas e tem como base os modelos clássicos de teia trófica, onde
o microfitoplâncton contribui com maior proporção para o fluxo de MOP, para isto as
seguintes formulações são introduzidas: estrutura de classes de tamanho do fitoplâncton,
taxa de predação pelo zooplâncton e efeito dos biominerais como lastro para as
partículas.

1.2 Biomassa dos foraminíferos bentônicos

A biomassa dos foraminíferos pode ser determinada através da aplicação de
diferentes metodologias, que podem utilizar: volume da testa do foraminífero(Murray,
1973), o peso seco/úmido do protoplasma (Gerlachl, 1985), o conteúdo de carbono
orgânico (técnicas de combustão) (Altenbach, 1987)ou estimativas de ATP (Adenosina
trifosfato) (Delaca, 1986, Linke, 1992).
Todas essas técnicas apresentam vantagens e desvantagens, sendo que a técnica
que considera o volume da testa do foraminífero (Murray, 1973) tem como principal
vantagem ser a única técnica capaz de preservar o material analisado, e tem como
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desvantagem imprecisões nas medidas por exigir aproximações para transformar o valor
do biovolume em biomassa.
A técnica do peso úmido/seco do protoplasma tem como vantagem ser um
método comumente utilizado para estudos biológicos e de fácil aplicação (Gerlachl,
1985), porém é necessário ter um número amostral suficiente de cada espécie para a
pesagem ou possuir uma balança de altíssima precisão.
Enquanto que, a biomassa estimada pelo conteúdo de carbono orgânico
(protoplasma) é considerada muito precisa, porém, também é necessário a
descarbonatação dos indivíduos para que somente o protoplasma seja oxidado com
persulfato de potássio (K2S2O8) e o CO2 liberado e medido no analisador infravermelho
(Altenbach, 1987).
Neste trabalho será utilizada a técnica que mede o volume da testa, por
questões instrumentais e pela possibilidade de conservar a testa do foraminífero integra,
ou seja, o material poderá ser usado em estudos futuros, como por exemplo, análises
isotópicas.
Esta dissertação de mestrado está inserida no “Projeto Habitats –
Heterogeneidade na Bacia de Campo”, realizado pela Petrobras, com o objetivo de
caracterizar fisicamente, quimicamente e biologicamente os diferentes ambientes
existentes sobre a plataforma continental e o talude da Bacia de Campos, além
de construir modelo ecossistêmico para compreensão da dinâmica ecológica desta
região. Todos os dados bióticos e abióticos apresentados no presente trabalho foram
obtidos no âmbito deste projeto na área de estudo.
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2. Objetivos
O presente trabalho tem como meta principal investigar o fluxo vertical da
matéria orgânica particulada (MOP) na região da Bacia de Campos/RJ, através de
modelos que utilizam dados de sensoriamento remoto, e a quantificação de possíveis
respostas em biomassa dos foraminíferos bentônicos vivos.
Para que o propósito principal do projeto seja alcançado, alguns objetivos
específicos deverão ser atingidos:

a) Investigar a influência da dinâmica de mesoescala para o fluxo vertical de MOP;
b) Avaliar grau de correlação dos resultados dos modelos de fluxo vertical de MOP
propostos por Dunne et al. (2005) na Bacia de Campos com a biomassa de
foraminíferos bentônicos vivos e o teor carbono orgânico total (COT) na camada
superficial do sedimento (0-2cm);
c) Analisar a variável biomassa de foraminíferos bentônicos como uma ferramenta
indicadora de fluxo vertical de MOP.
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3. Área de estudo
A Bacia de Campos é uma área de extrema importância econômica na margem
continental Brasileira, devido principalmente à exploração de petróleo. Ela se localiza
na Margem Continental Brasileira (Figura 1) entre o Alto de Vitória (20,5° S) e Alto de
Cabo Frio (24°S), totalizando uma área de mais de 100.000 km²(Viana et al., 1998).

N

Figura 1: Localização da Bacia de Campos, entre o Cabo de São Tomé e Cabo Frio. As
estações oceanográficas estão distribuídas em 3 transectos: A, D e H.

3.1 Aspectos fisiográficos e sedimentológicos

A plataforma continental na região da Bacia de Campos tem em média 100 km
e a quebra da plataforma varia entre 80m de profundidade ao norte e 130m de
profundidade ao sul. O talude se estende por mais de 40 km com uma declividade média
8

de 2,5°. A região mais ao sul da bacia é mais profunda (2000 m) do que a área mais ao
norte (1500 m), devido à presença do cone submarino que está conectado ao cânion
submerso do rio Paraíba do Sul (Cânion Almirante Câmera). Entre o talude e o sopé
está o Platô de São Paulo, caracterizado por baixa declividade (1:100), e que se estende
entre 2000 m e 3500 m de profundidade (Viana et al., 1998). A área de estudo é também
cortada por outros cânions, como o Cânion Submarino Itapemirim, Cânion São Tomé e
o Grupo de Cânion Sudeste.
O Cânion Almirante Câmara é o único cânion imaturo, ou seja, em atividade,
havendo considerável transporte de areia da plataforma para águas profundas (Machado
et al., 2004).
Segundo Machado et al. (2004), a plataforma interna e média é recoberta por
areias siliciclásticas e lamas, enquanto na plataforma continental externa ocorrem
carbonatos. No talude e no Platô de São Paulo são encontrados lamas, areias (turbiditos
do Cânion Almirante Câmara) e diamictitos (Platô de São Paulo).

9

Figura 2: Feições fisiográficas da bacia de Campos e a representação das estações
onde foram amostrados sedimentos para análise de foraminíferos bentônicos: transecto
A (sul), transecto D (intermediário) e H (norte).

3.2 Massas de Água e Hidrodinâmica

No talude continental existem nos primeiros três quilômetros superiores, o
empilhamento das massas de água características do Atlântico Sul: Água Tropical (AT),
Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica (AIA), Água
Circumpolar Superior (ACS) e Água Profunda do Atlântico Norte (APAN)(Castro Filho
et al., 2006).
A Corrente do Brasil (CB) está presente na região da Bacia de Campos na
superfície da coluna de água até aproximadamente 400-500 m, fluindo para o sul com
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velocidade máxima de: 0,5m.s-1 (Figura 3). A formação da CB ocorre ao sul da região
de bifurcação do ramo sul da Corrente Sul Equatorial, e nessa região a CB transporta
somente a AT. Ao sul do Cabo de São Tomé (21ºS), a CB passa também a transportar a
ACAS. A forma da CB aproxima-se de uma parabólica, característica comum das
correntes de contorno oeste, com uma pequena assimetria devido à influência do relevo.
O núcleo da CB está localizado na isóbata de 100 m. O transporte na isóbata de 200 m é
5,6 ± 1,4 1Sv para sudoeste (Silveira, 2007).
A Corrente de Contorno Intermediária (CCI) está localizada abaixo da CB, na
parte intermediária do talude continental transportando dominantemente AIA e ACS,
ocorrendo

seu

núcleo

junto

ao

talude

continental

em

profundidades

de

aproximadamente 800-900 m. A CCI flui para o norte com velocidade máxima de 0,3
m.s-1, ocupando cerca de 1300 – 1500m de coluna de água com uma largura de 70 km.
.O transporte de volume é 3,6 ± 0,8 Sv (dados do projeto TRANSCOBRA); ou 6,2 Sv
(dados do projeto DEPROAS), sendo para nordeste (Silveira, 2007).
Subjacente a CCI está a Corrente de Contorno Profunda (CCP) que tem
aproximadamente 2km de extensão vertical (Stramma & England, 1999). A CCP ocupa
regiões do Platô de São Paulo e o sopé continental, transportando APAN para sul
(Castro Filho et al., 2006; Campos et al., 2000).

Figura 3: Secção vertical da estrutura da corrente observada na Bacia de Campos. A
Corrente do Brasil pode ser observada na porção superior com velocidades negativas, e
a CCI na parte inferior com velocidades positivas (Modificado de Sousa et al. 2006).
1

6

-

Sv=10 m³.s ¹
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3.2.1 Vórtices da Corrente do Brasil
Segundo Campos et al (1995) o meandramento que ocorre no talude ao largo
de Cabo Frio é originado pela abrupta mudança da linha de costa Brasileira de NE-SO
para E-O. Quando a CB com o seu movimento inercial ultrapassa Cabo Frio, a
profundidade da coluna d´água aumenta, e devido à vorticidade potencial a CB adquire
vorticidade ciclônica fluindo em direção à plataforma continental. Na plataforma, é
gerada a vorticidade anti-ciclônica, movimento gerado para conservar a vorticidade
potencial para manter constante a velocidade angular, e a CB retorna novamente a fluir
em direção ao oceano aberto.
Todavia, a hipótese citada acima (Campos et al, 1995), não é o suficiente para
explicar a formação dos demais vórtices da CB: Vórtice Vitória e o Vórtice de Cabo de
São Tomé (Figura 4). Garfield (1990) foi o pioneiro em propor a existência de uma
onda de vorticidade estacionária com cavados situados ao largo dos Cabos: Frio e São
Tomé, Schmid et al. (1995) destacaram também outro cavado o Vórtice de Vitória.
Calado (2006) sugere que o início deste processo ocorre quando a CB flui pelo Banco
de Abrolhos (19ºS) e ao atravessar a Cadeia de Vitória Trindade (20ºS), iniciando assim
uma onda de vorticidade que se propaga para sudoeste.

Figura 4: Esquema do trem de ondas gerado pelo meandramento da CB, imagem de
valores médios para segunda semana do mês de maio de 2008 de temperatura
superficial (primeiro painel) e produção primária (segundo painel). A letra “A” significa
centro de alta pressão (núcleo quente com valores baixos de produção primária) e “B”
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baixa pressão (núcleo frio com valores maiores de produção primária)(Baseado em
Schmid et al., 1995).
De acordo com Silveira et al. (2008) a instabilidade baroclínica é o mecanismo
responsável pelo crescimento dos meandros na região, além disso, rastrearam o
crescimento meandro através de imagens térmicas de satélite, onde é possível observar
os meandros advectando a Água Costeira (AC) em direção ao mar aberto, a advecção de
AC também foi observada por Kampel (2003), através do aumento da PPM ao largo.

3.3 Fitoplâncton

3.3.1 Concentração de clorofila-a e produtividade primária
Segundo Kampel (2003) os valores de clorofila a in situ no talude entre Cabo de
São Tomé e a Ilha de São Sebastião variam entre 0,13±0,11 mg.m-3, para o verão (5-24
de janeiro de 2002) e de 0,23±0,16 mg.m-3, para o inverno (3-21 de agosto de 2002).
Neste mesmo estudo estimou-se os valores de produção primária integrada no
talude, a partir da técnica de C14 in situ simulado, com intensidade de luz de 100%
(simulando a intensidade da luz da superfície) e 1% (simulando a intensidade da luz na
base da camada eufótica). No verão foi estimado uma produção de 380 ± 180 mgC.m2

.dia-1 para 100% de luz e 360 ± 220 mgC.m-2.dia-1 para 1% de intensidade luminosa,

enquanto foram estipulados para o inverno 2170 ± 870 mgC.m-2.dia-1 para 100% de
intensidade luminosa e 1810 ± 430 mgC.m-2.dia-1.

3.3.2 Interação com a Corrente do Brasil
Gaeta et al. (1999) observaram o Vórtice Vitória no outono de 1995 e
identificaram núcleos de nitrato (>0,1μM) e fosfato (>0,16μM) que estavam
espacialmente correlacionados ao núcleo de água mais fria do Vórtice de Vitória. Na
periferia do Vórtice de Vitória, altas concentrações de nitrato foram observadas a 50m
de profundidade (0,60 até 1,50μM), a concentração de clorofila a e a produtividade
primária foram 1 até 2 vezes mais elevada na camada de mistura superficial, indicando a
fertilização da região através da ACAS.
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Ciotti & Kampel (2001), observaram a ressurgência de quebra de plataforma ao
norte do Cabo de São Tomé (Figura 5), caracterizada por uma pluma de água fria. Foi
identificada uma relação entre o acréscimo da concentração de clorofila e o decréscimo
da temperatura, e a migração desta pluma em direção à costa.

Figura 5: Painel esquerdo, temperatura da superfície do mar; painel direito,
concentração de clorofila. (Modificado de: Ciotti & Kampel, 2001).

3.4 Distribuição de foraminíferos bentônicos vivos
Existem poucos trabalhos sobre a distribuição de foraminíferos bentônicos
vivos na margem continental sudeste Brasileira. E especificamente para a Bacia de
Campos, a maioria dos trabalhos são paleoceanográficos (e.g. Barbosa, 2002;
BouDagher-Fadel et al., 2010) e somente um trabalho com fauna recente (vivos mais
mortos) em sedimentos superficiais (Sousa et al., 2006).
Sousa et al (2006) analisaram a fauna total (vivos + mortos) de foraminíferos
bentônicos na porção centro-norte da Bacia de Campos, e concluíram que a distribuição
dos foraminíferos bentônicos é influenciada por dois fatores:
- O primeiro fator é o suprimento alimentar, ocorrendo diferentes concentrações de
matéria orgânica na região do talude, que se refletem nas associações de espécies de
foraminíferos bentônicos. O teor de oxigênio disponível na água de fundo não parece
ser um fator restritivo na distribuição de foraminíferos na área de estudo.
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- O segundo fator é a energia do ambiente, que está correlacionada diretamente com a
granulometria do substrato e a estabilidade do limite bentos/pelágico.
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4. Materiais e Métodos
4.1 Desenho Amostral
O presente trabalho obteve amostras de sedimento coletadas in situ para análises
de foraminíferos bentônicos e carbono orgânico total (COT) no âmbito do Projeto
Habitats. No total foram analisadas 37 amostras distribuídas em 3 transectos
perpendiculares à linha de costa (A,D e H), aproximadamente entre as isóbatas de 400 e
3000m, durante duas campanhas: uma em 2008 (maio, junho e julho – “inverno”) e
outra em 2009 (janeiro e fevereiro – “verão”) (Figura 1, Anexo A).
As amostras foram coletadas através de amostrador box corer (50x50x50cm).
Este material coletado foi “sub-amostrado” (10x10x50cm), cada “sub-amostra” foi
destinada para uma determinada análise. Uma “sub-amostra” foi destinada as análises
de foraminíferos bentônicos, outra para análises biogeoquímicas (e.g. COT) e as outras
para as demais análises que não serão abordadas neste trabalho (e.g. macrofauna, metais
e hidrocarbonetos), e posteriormente seccionado em fatias de 2cm de espessura. No
presente trabalho foram somente utilizadas as amostras superficiais (0-2 cm), para as
análises de foraminíferos bentônicos vivos e COT.

4.2 Dados de sensoriamento remoto
A cor do oceano pode ser medida através de sensores remotos a bordo de
satélites, fornecendo informações oceanográficas sobre a camada superior do oceano. A
cor do oceano é a parte do espectro de luz do visível, na qual é emitida pelo sol, que
passa pela atmosfera, e na superfície do oceano é refletida, absorvida e espalhada pelos
constituintes da água do mar (e.g. material inorgânicos, fitoplâncton e matéria orgânica
particulada), e é transmitida de volta a atmosfera para o sensor do satélite (Arnone et al.,
2006).
A absorção seletiva de comprimentos de onda do espectro pelos pigmentos
fotossintético (principalmente a clorofila a) possibilita obter informações quantitativas
sobre propriedades do fitoplâncton, com base em variações na forma espectral e na
intensidade do sinal remoto(Arnone et al., 2006), como a concentração de clorofila a, a
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temperatura da superfície do mar, a composição do fitoplâncton em termos de
taxonomia e estrutura de tamanho.
Os dados de sensoriamento remoto empregados neste trabalho foram
provenientes de dois sensores de cor do oceano: MODIS/Aqua (Modis) e SeaWifs (Seaviewing Wide Field-of-view Sensor) observados na região entre 16-20°S e 36-45°W.

4.2.1 Dados MODIS
O MODIS é um instrumento que atualmente está a bordo do satélite Aqua (EOS
PM) do Earth Observing System (EOS). A órbita do satélite Aqua passa de sul para o
norte no período da tarde. Esse sistema de satélite gera uma cobertura completa do
planeta, com uma resolução temporal de 1 a 2 dias e resolução espectral de 36 bandas
(ver dados e documentação em http://modis.gsfc.nasa.gov/).
Os dados diários do MODIS, em nível 2, foram adquiridos para via FTP em
formato hdf (Hierarchical Data Format), através do endereço eletrônico citado acima.
O nível 2 de processamento contém valores geofísicos das propriedades de radiância da
água do mar para cada pixel, sendo os mesmos previamente georeferenciados e com
correções atmosféricas. Dentre os produtos oferecidos, encontram-se também
propriedades derivadas de algoritmos bio-óticos, como estimativas de concentração de
clorofila a e temperatura da superfície do oceano-SST, que foram usados neste trabalho.
Os arquivos foram manipulados com o programa SeaDas (SeaWIFS Data
Analysis System) com o pacote SeaBatch1.1. No SeaDas foram gerados arquivos com
resolução temporal de 1 dia e resolução espacial de 2km, estas imagens foram utilizadas
como dado de entrada para os modelos de fluxo de MOP que será detalhado na seção
4.4.
Para avaliar a distribuição fitoplanctônica na região (20 a 25ºS e 43 a 48ºO)
espacial e temporalmente, também foi obtido um conjunto de dados de concentração de
clorofila a nível 4. O dado nível 4 consiste em um produto final, onde o os dados já
foram tratados com uma determinada finalidade, no caso do conjunto de dados de
clorofila a (resolução temporal do dado de 8 dias) formam um Diagrama Hovmöller
(eixo x a latitude e eixo y o tempo) para os últimos 10 anos (28 de julho de 2002 a 30 de
abril

de

2012).

Este

conjunto

de

dados

foi

adquirido

no

site:

http://gdata1.sci.gsfc.nasa.gov/daac-bin/G3/gui.cgi?instance_id=ocean_8day .
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4.2.1 Dados SeaWifs
O sensor SeaWifs foi lançado em 1997, e está a bordo do satélite SeaStar que
tem a órbita sincrônica com o sol, possui 8 bandas (402-422,433-453, 480-500, 500520, 545-565, 660-680, 745-785, 845-885nm) e resolução temporal de 1 dia
(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS).
Os arquivos do SeaWifs utilizados, reflectâncias e concentração de clorofila a,
são médias de 8 dias e resolução espacial de 9km (nível 3) que foram adquiridos
também via FTP no formato hdf, no site citado a cima. Os dados SeaWifs foram usados
como dados de entrada para o modelo de estrutura de tamanho da comunidade
fitoplanctônica (seção 5.4).

4.3 Carbono Orgânico Total no Sedimento
A análise de COT foi realizada no Laboratório de Ciências Ambientais da
Universidade Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), sob a coordenação do Prof. Dr.
Carlos Rezende.
As amostras de sedimento superficial (0-2cm de profundidade) foram mantidas
sob refrigeração até o início do processamento. Primeiramente as amostras foram
liofilizadas, maceradas (redução do tamanho do grão a <63µm) e homogeneizadas,
descarbonatadas, através da acidificação da amostra (HCl - 1mol.l-1) e depois secas em
estufa (60ºC) por 12h. O processo de descarbonatação foi repetido duas vezes em cada
amostra.
Para a determinação de COT foi utilizado uma alíquota de 10mg de sedimento já
processado, e tendo-se efetuada a análise em Analisador Elementar CHNS/Perkin Elmer
(2.400 Series II), que foi calibrado com o padrão marinho certificado (NIST 2702) com
intervalo de confiança de 95%.

4.4 Estimativas do Fluxo de Material Particulado
Neste trabalho foram aplicadas duas metodologias para calcular a razão entre o
fluxo de MOP e a produção primária marinha total (PPM) (razão per, Figura 6). O
primeiro modelo, empírico, considera a produção primária total (perppm), e o segundo
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modelo, empírico-mecanicista, inclui nos cálculos a estrutura de tamanho do
fitoplâncton e os minerais (sílica e carbonato) como lastro da MOP de origem
fitoplanctônica (perSf). Em ambos modelos os valores de MOP obtidos referem à base
da camada eufótica.

Figura 6: Fluxograma da metodologia para calcular a razão per, os retângulos estão
representando os dados de entrada/saída dos modelos, e os retângulos com arestas
arredondadas pontilhadas indicam os modelos usados e suas respectivas equações (os
números entre parênteses).

4.4.1 Modelo empírico

Dunne et al. (2005) desenvolveram dois modelos empíricos para cálculo da
razão per, um que tem como entrada a concentração de clorofila a e outro que utiliza a
PPM, porém neste estudo será utilizado somente o último modelo, que será denominado
neste trabalho como

. O modelo que considera a clorofila a foi testado, porém os

resultados obtidos não pertenciam ao domínio do modelo (0,04<per<0,72), foram
encontrados valores negativos de per, logo este foi descartado.
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O modelo empírico

foi desenvolvido através da regressão entre os dados

compilados de armadilhas de sedimento, estimativas da PPM e SST (temperatura da
superfície do mar) de 40 estudos oceanográficos em diversas bacias e em diferentes
profundidades. Este algoritmo reproduziu 58% da variância dos dados das armadilhas
de sedimento com 35% de incerteza, com uma correlação com dados in siu de fluxo de
vertical de MOP de 0,87, sendo que o algoritmo falha principalmente em regiões com
valores da razão

elevados.

As variáveis de entrada para o modelo

foram os dados do sensor MODIS:

concentração de clorofila-a, SST e radiação fotossiteticamente ativa (PAR
correspondente faixa do visível), que foram usadas para estimar a profundidade da
camada eufótica e a PPM.
Para o cálculo da PPM foi necessário escolher um modelo adequado à região de
interesse, que foi escolhido após uma análise crítica da compilação de 21 modelos feita
por Saba et al. (2011). Esta análise se encontra no Anexo B.
O modelo eleito para a estimativa de produção primária integrada na zona
eufótica (Vertically Generelized Production Model -VGPM) foi Behrenfeld &
Falkowski (1997) com modificação para o parâmetro que estima a eficiência
fotossintética(PBopt) que é função da temperatura superficial, como proposto por Eppley
(1972) (Equações 1, 2 e 3) . Este modelo de PPM consiste em uma relação empírica
semi-analítica, porque considera fatores que teoricamente controlam a PPM (porção
analítica), mas é calibrado com parâmetros medidos in situ (porção empírica).
O modelo de PPM incorpora em sua formulação parâmetros ligado a resposta
fotossintética do fitoplâncton à luz (

, taxa máxima de fixação de carbono e PAR,

radiação fotossinteticamente ativa), concentração de clorofila ([Cla]) e a profundidade
da zona eufótica, relacionado a integração da produtividade na zona eufótica.

(1)
(2)
(3)

Onde:
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: taxa máxima de fixação de carbono, mg C. (mg Chl)-1 h-1 (Eppley,(1972);
SST: temperatura da superfície do mar, °C;
: média do coeficiente de atenuação para a radiação fotossintéticamente ativa,
m-1;
: radiação fotossintéticamente ativa, mol quanta m-2;
: camada eufótica (1% de PAR), m;
: concentração de clorofila,mg.m-3;
: fotoperíodo, h.

O modelo empírico, por sua vez incorpora a PPM calculada, a SST além da
profundidade da camada eufótica, modelo integrado na zona eufótica (Equação 4).
(4)

4.4.2 Modelo mecanicista

Segundo Dunne et al (2005) o modelo mecanicista

reproduz 65% da

variância dos dados das armadilhas de sedimento com 33% de incerteza, com uma
correlação com dados in situ de fluxo de vertical de MOP de 0,87.
Por definição um modelo mecanicista assume que um sistema complexo pode
ser entendido examinando individualmente cada parte do sistema, de tal maneira que no
final todas as partes sejam acopladas. O modelo mecanicista de Dunne et al (2005) - se constitui de 3 etapas: o algoritmo de estrutura da comunidade de fitoplâncton
em termos de perdas do fitoplâncton, principalmente a predação, e composição de
tamanho; o algoritmo que envolvem os biominerais e o algoritmo integrador dos dois
primeiros algoritmos.
O algoritmo de estrutura da comunidade fitoplanctônica foi construído com um
modelo mecanicista da dinâmica dos ecossistemas com base no controle “de cima para
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baixo” (top down), para a interação entre o fitoplâncton e o zooplâncton. Para isto, foi
distinguindo duas classes de tamanho de fitoplâncton:
a) “pequeno”: Prochlorococcus, Synechococcus, e
b) “grande”: diatomáceas e cocolitoforídeo, que tendem a afundar na coluna de
água.
Neste modelo, a pressão de pastagem do zooplâncton é tratada implicitamente. O
modelo assume que a fração da população do fitoplâncton que será exportada é
resultante da produção total de células menos a produção perdida por predação, morte,
respiração e decantação das células. Para o fitoplâncton pequeno o termo de perda é
mais eficiente, ou seja, o fitoplâncton pequeno tende a ser remineralizado dentro da
zona eufótica, enquanto que para o fitoplâncton grande o termo de perda é atenuado
(fator α), principalmente pelo fato do zooplâncton não acompanhar, em termos de
predação, o crescimento da população do fitoplâncton grande (Equações 5 e 6).
(S )  0 S e ( kT ) S  0 S e ( kT ) (S / P*)S

(5)

( L)  0 L e ( kT ) L  0 L e ( kT ) ( L / P*) L

(6)

Onde,
Γ = transporte físico
S=fração da população do fitoplâncton “pequeno”;
L=fração da população do fitoplâncton “grande”;
μ0S e μ0L = taxas de crescimento para o fitoplâncton “pequeno” e ”grande”,
respectivamente;
λ0S e λ0L = taxa de perda do fitoplâncton “pequeno” e ”grande”, respectivamente;
k = temperatura que estabelece o crescimento e a perda (Eppley, 1972);
P* = concentração “crucial” (mmolCm-3), onde S é igual a L;
T=temperatura integrada na camada eufótica;
α= fator de atenuação da taxa de perda.
É importante ressaltar que nesse modelo, são assumidos que:

1. os ajustes dBao ecossistema são instantâneos, para todas as forçantes,
2. o transporte físico dos organismos é nulo (Γ=0),
3. as taxas de crescimento do fitoplâncton são independente da classe de tamanho,
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4. taxas de perda do fitoplâncton, excluindo aquelas por pastagem são
independente da classe de tamanho, logo temos:

(S / P*)  ( L / P*)

(7)

Sendo que a relação entre a produção primária (Prodtot) em função da biomassa e
temperatura é:



Pr od tot  0 e( kT ) (S  L)  0 e( kT ) S / P *S  L / P * L




(8)

A produção primária (Prodtot) foi normalizada quanto a temperatura com T=0 e,
foi assumido α=1/3, pois frações superiores podem subestimar a composição de classe
de tamanho do fitoplâncton e, valores menores se ajustam bem, mas são numericamente
instáveis conforme o desenvolvimento dos cálculos subsequentes. Resultando na
seguinte equação:

L  (S / P*) 2 /1  (S / P*) 2 

(9)

Onde:
L= fração da produção correspondente ao fitoplâncton “grande”.
Para calcular L neste trabalho, o valor P* (1,9±0,3 m.molC.m-3) foi obtido no
trabalho de Dunne et al (2005). Os autores determinaram este valor através de cálculos
interativos, utilizando as estimativas de biomassa (clorofila a) e as razões
clorofila/carbono através da otimização das Equações 8 e 9. O valor de P* assumido é
aproximadamente equivalente a 0,5mg.m-3 de clorofila a, considerando a proporção de
carbono para clorofila (C:[Cla]) de 50g/g.
Para calcular o S, foi utilizado o modelo de estrutura do tamanho da comunidade
de Ciotti et al. (2002) e Ciotti & Bricaud (2006). Este modelo foi implementado e
validado na área de estudo (Ciotti & Bricaud, 2006), usando dados do Projeto Deproas Dinâmica do Ecossistema de Plataforma da Região Oeste do Atlântico Sul).
Ciotti et al (2002) propuseram que, independente do grupo taxonômico presente,
o tamanho da célula dominante na comunidade é o que determina a forma da curva
espectral da absorção de luz pelo fitoplâncton.
Diferentes comunidades de fitoplâncton podem ser classificadas com base no
formato da curva de absorção normalizada pela concentração de clorofila a. Esta
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característica da curva de absorção é devido ao fato que o tamanho do fitoplâncton está
relacionado com a eficiência da absorção de luz. Células maiores terão menor eficiência
em absorver a luz do que as células menores, devido à sua menor relação entre
superfície e volume.
O modelo utiliza como dados de entrada alguns comprimentos de onda do sensor
SeaWifs (412, 443, 490, 510 e 555nm) e [Cla] estimada por esse sensor, para construir a
curva de absorção do fitoplâncton e obter o parâmetro de tamanho (Sf).
O Sf varia entre -1,5 a 1,5, sendo que -1,5 significa predominância de
microfitoplâncton (ou ausência de picoplâncton), enquanto que 1,5 indica a
predominância de picoplâncton (ou ausência de microplâncton). Primeiramente o
parâmetro Sf variava entre 0 e 1, porém o modelo original se baseia em amostras de
plâncton puras, logo, os valores de Sf fora desse intervalo se deve a erros inerentes da
medição pelo satélite, como: correções atmosféricas dos dados de satélite e detecção do
nível do mar. Outro fator é o erro associado as águas oligotróficas, devido a absorção
estar próxima da água do mar pura (Bricaud et al., 2012).
Para transformar o parâmetro Sf no parâmetro S (fração da comunidade
fitoplanctônica de tamanho “pequeno”), foi considerado que 1,5 de Sf é igual a 100% de
S e -1,5 de Sf é igual a 0% de S, e posteriormente com valor de P* foi calculado o valor
de L.
O valor de L calculado foi integrado ao modelo que considera a contribuição da
produção mineral do fitoplâncton “grande” (sílica e carbonato cálcio) no fluxo de
partículas de duas formas: aumento da densidade da partícula e aumento da proteção da
matéria orgânica contra a remineralização, através da associação com grãos minerais.
Dunne et al (2005) fazem um extenso desenvolvimento dessas equações que
resulta na seguinte equação:



perSf  e ( kremT ) det S 0 (1   L )  det L0 L   RrB f L /(1  R



(10)

sendo que:

rB  rD (rPSi rLSi  rPCa rLCa )
R  zeu Det / w

Na Tabela 1 se encontra a explicação de cada parâmetro usado na equação 10, os
valores referentes de cada um, proposto por Dunne et al. (2005) e a fonte, os valores são
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globais e foram assumidos pois não existe na literatura valores estimados para a Bacia
de Campos.
Além dos parâmetros da Tabela 1, para resolver o modelo perSf foi necessário
estimar a velocidade de decantação que será discutida na próxima seção.

Tabela 1: Lista de valores de parâmetros utilizados da literatura para o modelo perSf
(Dunne et al., 2005).
Parâmetro
(unidade)

Definição

Temperatura dependente da
produção de detrito
Concentração “crucial”, onde
P* (mmolC.m-3)
S=L
Coeficiente de decaimento do
λDet (d-1)
detrito
rPSi (g MO/g
Fator de proteção da MO pela
sílica
SiO2)
rPCa (g MO/g Fator de proteção da MO pelo
carbonato
CaCO3)
Fator de conversão para
rLSi
(mol
produção de sílica pelo
SiO2/mol N)
fitoplâncton “grande”
Fator de conversão para
rLCa (mol
produção de carbonato de
pelo
fitoplâncton
CaCO3/mol N) cálcio
“grande”
rD (g MO/mol Fator de conversão da MO para
N)
massa de N
det S 0
Taxa de produção de detrito
(adimensional) pelo fitoplâncton “pequeno”
krem (ºC-1)

det L 0
(adimensional)

Taxa de produção de detrito
pelo fitoplâncton “grande”

Valor

Fonte

-0,032

Dunne et al. (2005)

1,9±0,06

Dunne et al. (2005)

0,4

Dunne et al. (2005)

0,026

Klaas & Archer
(2002)

0,070

Klaas & Archer
(2002)

0,23

Tréguer et al. (1995)

0,23

Lee (2001);
Milliman (1993)

164,01

Anderson &
Sarmiento (1994)

0,14

Dunne et al. (2005)

0,74

Dunne et al. (2005)

4.4.3 Área de origem do material particulado e escala temporal

A interpretação dos dados de fluxo de MOP é complexa, pois o fluxo é resultado
da combinação de processos e escalas temporais (entre a produção de MOP na zona
eufótica e sua sedimentação junto ao fundo) e espaciais (Siegel & Deuser, 1997). Desta
forma, a estimativa da área de origem da MOP levou em consideração a velocidade e a
espessura das correntes locais, tempo de decantação (velocidade de decantação),
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profundidade local e profundidade da camada eufótica. Essa abordagem foi adaptada de
Siegel et al. (1990), que propuseram uma análise lagrangeana da decantação de
partículas no oceano, pela seguinte equação:
(14)

Onde,
Lx: comprimento da área de origem, m;
u': velocidade de flutuação da partícula,m.dia-1;
τxx:função de autocorrelação lagrangeana, fixada em 10 dias para mar profundo;
Ti: tempo de decantação da partícula, dia.
A velocidade de flutuação da partícula é assumida ser igual à velocidade média
da corrente. Para estimar a velocidade média da corrente da coluna de água sob cada
estação foi utilizado o modelo paramétrico de Schmidt et al. (2007), que estima a seção
vertical de velocidade do Sistema CB nas latitudes de 21, 22 e 23°S a partir das
características da CB e CCI (e.g. velocidade máxima, espessura, largura e inclinação da
corrente). Para o transecto A (Figura 1) foram utilizados os parâmetros da latitude 23ºS
e para os transectos D e H, parâmetros da latitude 22ºS.
Para estimar o tempo de decantação (Ti) para cada estação, foi considerada a
profundidade entre a base da camada eufótica e o fundo, e a velocidade de decantação.
Usualmente modelos globais adotam o valor de 100 m.dia-1 (Dunne et al., 2005), porém,
segundo Berelson (2002), que analisou dados de armadilhas de sedimento do Equador
(Oceano Pacífico) e no Mar da Arábia, a velocidade de decantação das partículas pode
variar entre 80 a 330 m.dia-1; por isto, as análises foram realizadas com três velocidades
diferentes: 50, 100 e 200 m.dia-1, com o objetivo de avaliar o cenário mais realístico de
área de origem que reproduzisse as condições de decantação de partículas na Bacia de
Campos.
Com os valores de Lx para cada estação foi estimado a área de origem da MOP,
denominadas de acordo com as diferentes velocidades de decantação das partículas (50,
100 e 200 m.dia-1), centrando um quadrado (Lx x Lx) sob cada estação (Anexo C).
Foram calculados os valores médios para cada área de origem dos seguintes parâmetros:
Sf, [Cla], PPM e as razões perppm e perSf.
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Para obter os valores do fluxo de MOP na base da camada eufótica, as médias
das razões per foram multiplicadas pelas médias de PPM (

). Os valores do fluxo

junto ao fundo (Fluxoppm ou FluxoSf) foram determinados através do modelo de Martin
et al. (1987):
(15)

Onde:
Fluxo_ pode ser (Fluxoppm ou FluxoSf) e,
z é a profundidade da estação analisada.

Para correlacionar o valor do Fluxo_ aos dados de foraminíferos bentônicos
vivos analisou-se a escala temporal para cada estação, considerando a data de coleta dos
foraminíferos bentônicos, o tempo de decantação da partícula (Ti – para as três distintas
velocidades de decantação) e o tempo de resposta dos foraminíferos bentônicos ao fluxo
vertical de MOP.
A série temporal de Fluxo_ foi referenciada no tempo de acordo com os dados
de entrada (dados de sensoriamento remoto), ou seja, se o Fluxo_ foi calculado com os
dados da oitava semana do ano de 2008, o valor de fluxo será referenciado na mesma
data.
Na série temporal foram identificadas as datas de coleta dos foraminíferos para
cada estação, depois se retrocedeu no tempo o período Ti para cada estação, com o
objetivo de estimar a data de produção na zona eufótica da MOP que está depositada na
superfície do sedimento no dia da coleta dos foraminíferos. Esta data estimada foi
considerada como o último dia do período de resposta dos foraminíferos bentônicos ao
fluxo vertical de MOP.
O tempo de resposta dos foraminíferos bentônicos ao aporte de MOP foi
baseado no estudo de Heinz et al. (2002), que determinou o período de 21 dias como
tempo de resposta dos foraminíferos bentônicos, em termos de densidade e composição
de espécies, ao aporte de alimento. O período de 21 dias foi determinado a partir de
experimentos em laboratório que simulavam pulsos de fitodetritos, com três espécies de
algas, e analisavam a resposta da comunidade foraminíferos bentônicos do Mar
Mediterrâneo.
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Os valores de Flux_ utilizados neste trabalho para cada estação será resultado da
média de 24 dias anteriores ao momento que a MOP atinge o assoalho oceânico (data de
referência), devido aos dados de sensoriamento remoto utilizado do sensor SeaWifs
terem resolução temporal de 8 dias.

4.5 Foraminíferos bentônicos
Após a coleta as amostras de sedimentos superficiais (0-2 cm) utilizadas na
determinação da biomassa dos espécimes de foraminíferos bentônicos foram
conservadas em álcool (70%). O tratamento das amostras foi realizado pela equipe
técnica do Laboratório de Bioindicadores Ambientais do Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo, sob a coordenação da Profa. Dra. Silvia Helena de Mello e
Sousa.
O procedimento de análise consistiu em tratar as amostras em solução de Rosa
de Bengala e álcool 70%, para identificar os espécimes que estavam vivos na hora da
coleta (Walton, 1952).
Um volume de 50cm³ de sedimento foi submetido ao peneiramento úmido nas
frações >0,125 mm e entre 0,063-0,125mm. O material retido na peneira foi seco em
estufa com temperaturas não superiores a 40°C, realizando em seguida a triagem de
todos os espécimes vivos de foraminíferos bentônicos em cada fração. Os indivíduos
triados foram armazenados em lâminas micropaleontológicas e contados para posterior
identificação segundo bibliografia específica (e.g. Barbosa, 2002; Boltovkoy et al.,
1980; Ellis & Messina, 2006; Loeblich & Tappan, 1988; Martins & Gomes, 2004;
Murray, 2003).
O procedimento de triagem das amostras foi submetido a um processo de
controle de qualidade, onde adotou-se o seguinte procedimento:
 10% das amostras de cada triador são revisadas por 2 triadores mais
experientes;
 Em caso de se verificar erro da ordem de 10% na triagem, todas as amostras
do triador foram retriadas pelo próprio triador.
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O procedimento de controle de qualidade, no qual 10% das amostras triadas
foram revisadas até que um erro (espécimes vivos não triados) menor do que 10% fosse
encontrado.

4.5.1 Biomassa

As estimativas de biomassa foram feitas através do cálculo de biovolume
(Murray, 1973). O volume de cada testa de foraminífero bentônico vivo foi calculado
através da aproximação de figuras geométricas conhecidas ou composição destas, como
esferas, esferóide oblato ou prolato, cilindro, cone e prisma (Figura 7).
Para obter as dimensões de cada indivíduo foram utilizadas imagens capturadas
com o auxílio de um esteoreomicroscópio (Olympus SZX16) com uma máquina
fotográfica acoplada.. As imagens foram calibradas com o auxílio de uma escala
micrométrica fotografada com diversos aumentos.
No cálculo de biovolume de todos os indivíduos vivos das amostras foi
correlacionado o número de pixels das fotos calibradas relativo às dimensões dos
espécimes, utilizando um algoritmo desenvolvido em Matlab. Para isso, foram
fotografados indivíduos da mesma espécie, ou seja, com mesmo formato, e anotado o
aumento utilizado na captura da imagem.
Para transformar o biovolume em biomassa foi aplicada a metodologia de
Gerlachl (1985), que estima a proporção média entre a região pigmentada com Rosa de
Bengala do foraminífero e a região não pigmentada (32%), ou seja, a porcentagem que o
protoplasma ocupa na testa do foraminífero, e calcula a densidade média do
protoplasma (1,13 g.m-3).
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Figura 7: Comparação entre a forma geométrica e o formato dos foraminíferos
bentônicos, como exemplo as espécies Rhabdammina discreta (cilindro), Bulimina
cuneata (cone), Cassidulina laevigata (oblato), Adercotryma glomeratum (prolato) e
Psammosphaera fusca (esfera).

4.6 Análises Estatísticas
4.6.1 Filtragem do Diagrama Hovmöller
Os dados do Digrama Hovmöller da [Cla] foram filtrados por meio de um filtro
de Resposta Impulsiva Finita (FIR) 2D, com a dimensão de 360 dias (filtro anual), com
o objetivo de remover as variações sazonais e outros sinais de maior frequência. O
algoritmo consiste num filtro de sinais não–propagantes em forma de gaussiana,
normalizado por uma matriz com todos os elementos igual a 1, a fim de suavizar as
bordas do filtro(Polito et al.,2000).

4.6.2 Correlações
Foram feitas análises exploratórias dos dados: COT, FluxoSF, Fluxoppm, PPM,
[Cla] e biomassa dos foraminíferos bentônicos, e concluiu-se que os dados não
apresentavam distribuição normal, e os mesmos foram portanto analisados após sua
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transformação logarítmica. Posteriormente foi feita a correlação de Pearson entre as
estimativas de FluxoSF, Fluxoppm PPM, [Cla] com os valores de COT.
Aos dados de biomassa dos foraminíferos bentônicos foi aplicado um teste
estatístico não-paramétrico (correlação de Spearman) entre os dados de biomassa (total
e por espécie) e os parâmetros citados acima. Para as correlações entre os dados de
biomassa por espécie foram consideradas somente espécies cuja a biomassa relativa foi
igual ou maior a 1% em pelo menos uma amostra.
As correlações foram calculadas no software Statistica 11®, com nível de
significância de 0,05.

4.6.3 Análise de variância
Com o objetivo de verificar se há diferença significativa entre os dados gerados
em diferentes áreas de origem (diferentes velocidades de decantação) e foram realizados
o testes de Kruskal-Waliss no software Statistica 11®, considerando como fatores as
velocidades de decantação e variáveis dependentes o parâmetros Sf, [Cla], PPM e
Fluxoppm e FluxoSf. O nível de significância também foi 0,05.
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5. Resultados
5.1 Fitoplâncton e Fluxo de Material Particulado
A distribuição temporal e espacial da concentração de clorofila α ([Cla]) na
região da Bacia de Campos está representada nas Figuras 8 e 9. Na Figura 8 se observa
o Diagrama Hovmmöler para a [Cla] dos últimos 10 anos (valores médios de 8 dias primeiro painel), representa a resultante da soma de processos de diversas escalas
temporais (e.g. intermitentes, sazonal e anual), o sinal filtrado (FIR de 360 dias),
respresenta os fenômenos da região sem o sinal sazonal (segundo painel), e a diferença
entre o primeiro e o segundo painel, representa os sinais de maior frequência (terceiro
painel). Nos três painéis se observa maiores valores de [Cla] (>0,5 mg.m-3) nas latitudes
23 e 22º S (Cabo Frio e Cabo de São Tomé) e os menores valores (entre 0,01 e 0,1
mg.m-3) na região mais ao sul da área de estudo.
A Figura 9 apresenta a distribuição espacial de [Cla] média referente ao período
que compreende desde os dois meses antecedentes ao primeiro dia de coleta e um dia
antes do último dia de coleta para as duas campanhas de 2008 (de 05 de março a 03 de
julho de 2008 – painel da esquerda) e de 2009 (de 07 de outubro de 2008 a 10 de
fevereiro de 2009 painel da direita), esse período foi baseado no tempo de transporte de
partículas da zona eufótica para o assoalho oceânico, que pode variar aproximadamente
entre 1 dia a 2 meses, tempo estimado baseado na velocidade de decantação(3 áreas de
origem da MOP) e da profundidade local.
Os dois painéis da Figura 9 apontam diferenças na distribuição de [Cla], na
campanha de 2009 se nota a presença de filamentos em direção ao mar aberto, enquanto
que a campanha de 2008 apresenta uma distribuição regular, com os maiores valores de
[Cla] restritos a plataforma continental (aproximadamente a isóbata de 400 m). Também
se observa na Figura 9 que as estações H06 a H09 (ao norte, ente as isóbatas de 400 e
1300m) em ambos os períodos estão sob a influência de águas com maiores valores de
[Cla].
Os valores de Sf, [Cla], PPM e Fluxoppm e FluxoSf estimados para cada estação
de cada campanha para as três áreas de origem da MOP (50, 100 e 200m.dia-1) se
encontram no Anexo D. No entanto, para os parâmetros Sf e FluxoSf não foi possível
obter dados para algumas estações na campanha de 2008 (A08-A12, D08, D10, D12,
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H08-H11), porque o sensor SeaWifs não coletou dados durante o período analisado para
essas estações.
A Tabela 2 apresenta os dados médios (média entre os 3 cenários de área de
origem) de [Cla] e PPM para as duas campanhas (2008 corresponde ao ”inverno” e
2009 ao ”verão”) com os dados obtidos por Kampel (2003) obtidos in situ. Esta
comparação tem como meta mostrar se os dados estimados (por modelo ou
sensoriamento remoto) se comparam com os dados coletados in situ, enfatizando que os
dados não são sinóticos.
Na Tabela 2 observa-se que a ordem de grandeza para [Cla] e PPM nos dois
estudos é a mesma para os dois períodos (“inverno” e “verão”), com exceção do valor
de PPM no período do “inverno”, onde Kampel encontrou valores com uma ordem de
grandeza maior.
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Figura 8: Primeiro painel é o Diagrama Hovmöller da distribuição da concentração média de clorofila-a entre as latitudes 25 a 20ºS do
sensor MODIS entre 2002 e 2012; o segundo painel são os dados filtrados do primeiro painel com FIR com intervalo de 360 dias e o
terceiro painel é a diferença entre o primeiro painel e o segundo. As linhas tracejadas representam os períodos de coleta das campanhas
2008 e 2009.
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N

N

Figura 9: Valores de clorofila a da campanha de 2008 (média entre 05 de março a 03 de julho de 2008- painel da esquerda e da campanha
de 2009 (média entre 07 de outubro de 2008 a 10 de fevereiro de 2009 – painel da direita. Os “X” representam as estações onde foram
coletados os foraminíferos bentônicos vivos.
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Os valores médios e desvios padrões das estimativas Sf, [Cla], PPM e Fluxoppm e
FluxoSf para cada área fonte estão apresentados na Tabela 3, para fins de comparação entre o
mesmo parâmetro estimado nas diferentes áreas. Nesta mesma tabela também estão os
resultados para a análise estatística de comparação entre os dados (Kruskal-Wallis), onde a
hipótese nula foi rejeitada somente para o parâmetro Fluxosf. Os parâmetros médios (média
entre os três cenários de área de origem) na região revelam uma comunidade fitoplanctônica
dominada pelo picoplâncton (Sf=0,98), com valores baixos de [Cla] (0,23 mg.m-3), baixa
produtividade (628,0 mgC.m-2.dia-1) e com fluxo de MOP para o assoalho de 4,6% em relação
à PPM para o Fluxoppm, e 4,1% para o FluxoSf.

Tabela 2: Comparação dos dados de concentração de clorofila a ([Cla]) e produção primária
(PPM) obtidos neste trabalho por modelos para as duas campanhas (maio a julho de 2008 e
janeiro a fevereiro de 2009) com os dados obtidos por Kampel (2003) (agosto de 2002 e
janeiro de 2002).
Presente Trabalho
[Cla] (mg.m-3)

Período

Média

Desvio

Kampel (2003)

PPM (mgCm-2.dia-1)

Média

padrão

[Cla] (mg.m-3)

Desvio

Média Desvio

padrão

padrão

PPM (mgCm-2.dia-1)*

Média

Desvio
padrão

Inverno

0,25

0,10

656,4

94,2

0,16

0,11

2170/1810 870/430

Verão

0,22

0,06

599,7

97,1

0,13

0,11

380/360

180/220

*O primeiro valor de PPM é referente à 1% de intensidade luminosa e o segundo valor à 100% de luz.
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Tabela 3: Valores médios e desvio padrão para os parâmetros Sf, [Cla], PPM e Fluxoppm e
FluxoSf, considerando diferentes áreas de origem de MOP (diferentes velocidades de
decantação), e resultados do teste de Kruskal-Wallis para comparação das médias entre as
diferentes áreas, com α=0,05.

Parâmetro

Sf
(adimensional)
[Cla]
(mg.m-3)
PPM
(mgCm-2.dia-1)
Fluxoppm
(mgCm-2.dia-1)
FluxoSf
(mgCm-2.dia-1)

Velocidade
de
Decantação
(m.dia-1)
50
100
200
50
100
200
50
100
200
50
100
200
50
100
200

Kruskal-Wallis
Média

Desvio
Padrão

0,96
0,98
1,01
0,24
0,23
0,23
626,7
626,9
630,4
30,7
30,9
30,9
37,5
24,2
19,6

0,14
0,15
0,16
0,08
0,08
0,08
92,0
101,1
100,0
26,2
26,3
26,3
27,2
17,3
13,8

H

p

Hipótese
Nula*

2,0495

0,3589

Aceita

0,9679

0,6163

Aceita

0,0157

0,9922

Aceita

0,0082

0,9959

Aceita

12,5725 0,0019 Rejeitada

*Hipótese nula: Não há diferença entre as médias das populações.

A correlação entre os teores de COT no sedimento (média de 0,95% e desvio padrão
de 0,36) e as variáveis diretamente relacionadas ao fitoplâncton (Sf, [Cla], e PPM) e as
variáveis geradas pelo modelo de Dunne et al (2005) de fluxo (Fluxoppm e FluxoSf) nos três
cenários de velocidade de decantação da MOP (50, 100 e 200 m.dia-1) para as duas
campanhas (2008 e 2009) estão representadas na Figuras 10 e 11, respectivamente. A relação
entre Sf e COT foi moderadamente negativa e significativa para os três cenários (r² entre 0,43
e 0,53), para a distribuição de [Cla] não houve correlação significativa, enquanto que para os
valores de PPM só houve correlação para a situação de velocidade de decantação de 50 m.s-1.
Para todos os cenários de área de origem e modelos de fluxo houve correlações
positivas moderadas significativas semelhantes (r² entre 0,58 e 0,61) (Figura 11). Em todas as
distribuições a estação H06 da campanha 2009 ficou mais distante da curva de tendência
logarítmica (Anexo D).

37

A distribuição espacial dos dados de Fluxoppm e FluxoSf das campanhas de 2008 e 2009
referente a área fonte com velocidade de decantação igual a 100 m.dia-1 está representada na
Figura 12. Esta área fonte foi selecionada dada a ausência de diferença significativa entre as
áreas fontes para os dados de Fluxoppm e valores similares de correlação entre ambos os
modelos e COT. Na Figura 12c fica evidente a falta de dados de FluxoSf na campanha de 2008
resultante da falha de coleta de dados do sensor remoto SeaWifs. Ainda assim, é possível
observar um padrão batimétrico, decréscimo dos valores em direção ao mar aberto para os
dados de Fluxoppm (Figura 12 a,b) e de FluxoSf (Figura 12c, d) em todos os transectos nas duas
campanhas.
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Figura 10: Correlação entre o parâmetro de tamanho Sf, concentração de clorofila a (mg.m-3) e produção primária (PPM, mgC.m-2.dia-1)
com os teores de COT (%) no sedimento para as 3 diferentes áreas de origem de MOP, considerando velocidades de decantação das
partículas diferentes: 50, 100 e 200 m.dia-1. As correlações de Pearson (coeficientes de determinação) foram realizadas com transformação
dos dados (log).
39

Figura 11: Correlação entre os dados Fluxoppm e FluxoSf, em mgC.m-2.dia-1, com os de COT (%) no sedimento, para as 3 diferentes áreas
de origem de MOP, considerando velocidades de decantação das partículas diferentes: 50, 100 e 200 m.dia-1. As correlações de Pearson
(coeficientes de determinação) foram realizadas com transformação dos dados (log).
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Figura 12: Distribuição batimétrica do fluxo vertical de MOP para as campanhas de 2008 e 2009, referente aos dados Fluxoppm (a e b) e
FluxoSf (c e d), no assoalho oceânico para os transectos A, D e H, considerando a velocidade de decantação igual a 100m.dia-1.
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Os dados do modelo perSf subestima os valores se comparado aos dados do modelo
perppm, para a campanha de 2009 os dados de Fluxoppm é 20,9% maior do que os dados de
FluxoSf (Figura 12, Tabela 4).
Em ambos os modelos e campanhas o transecto H se destaca por apresentar os valores
de fluxo mais elevados, enquanto que os transectos A e D apresentaram valores menores e
semelhantes para o modelo perppm e para o modelo perSf, sendo que o transecto A apresenta
valores 21,5% maiores do que o transecto D (Figura 12, Tabela 4).

Tabela 4: Valores médios e desvios padrões dos dados Fluxoppm e FluxoSf para os transectos
A, D e H.

Ano

Estação
A

2008

FluxoSf*
(mgC.m-2.dia-1)
Desvio
Média
Padrão
22,3
3,0

D

23,6

14,4

17,7

8,9

H

44,0

35,4

32,2

13,2

30,1

23,7

23,2

10,0

A

22,6

12,7

21,8

12,2

D

23,3

14,2

17,1

8,9

H

55,2

47,6

37,3

32,1

2008
Total

2009

Fluxoppm
(mgC.m-2.dia-1)
Desvio
Média
Padrão
23,7
13,5

2009
31,9
29,5
24,6
19,7
Total
* Os dados FluxoSf para a campanha de 2008 não são comparáveis diretamente com os dados
de Fluxo ppm, pois o número de estações são diferentes.

5.2 Biomassa de foraminíferos bentônicos vivos

Ao todo, foi estimada a biomassa de 3379 espécimes de foraminíferos bentônicos
vivos, pertencentes a 368 taxa. A relação entre os dados de densidade por espécie e a
biomassa de foraminíferos bentônicos vivos estimada através da técnica de biovolume
(Murray, 1973) está representada na Figura 13, que apresenta esta relação para todas as
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espécies de foraminíferos (Hialinos, Porcelanáceo e Aglutinante), com exceção dos
aglutinantes tubulares. As espécies aglutinantes tubulares foram retiradas desta análise, pois
não é possível quantificá-los diretamente em termos de densidade, dada a fragilidade das
testas que se partem durante o processamento da amostra.
Para esta análise foi estimada a biomassa de 3379 indivíduos, nas amostras de 50cm³,
pertencentes a 368 taxa.
Não existe um padrão claro de distribuição entre os dados de biomassa e densidade
(Figura 13), por exemplo, existem diversas espécies que tem a densidade semelhante, com
valores de biomassa variáveis (0,10 a 10.000,00 mgC.m-2).

Figura 13: Relação entre a densidade por espécie dos foraminíferos bentônicos e a biomassa
de todas as estações para as duas campanhas. Os eixos estão em escala logarítmica.

A fim de quantificar a importância dos aglutinantes tubulares para a biomassa total de
foraminíferos, foi feita a relação entre a biomassa total de todas as estações e a porcentagem
da biomassa de tubulares em relação ao total da biomassa de cada estação (Figura 14), para
isso foi analisado mais 38 taxa de foraminíferos aglutinantes tubulares mais as 368 taxa da
análise anterior. Somente 7 estações não apresentaram foraminíferos aglutinantes tubulares:
D06, D08, D12, H10, H11 da campanha de 2008 e, D12 e H11 da campanha de 2009.
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Figura 14: Relação entre a Biomassa de foraminíferos aglutinantes tubulares e a biomassa
total. Os eixos estão em escala logarítmica.
Como foi encontrada uma grande riqueza (406 entre espécies e gêneros em todas as
estações), foi optado fazer um corte nos dados de biomassa, foram consideradas somente
aquelas espécies que apresentaram no mínimo 1% de frequência relativa de biomassa em 1 ou
mais estações. Depois do corte foi gerada uma tabela com 193 taxa que foram avaliadas
quanto a sua biomassa (Anexo E).
As espécies que apresentaram maior valores de biomassa foram os aglutinantes
tubulares, entre as 10 espécies de maior biomassa, 9 são aglutinantes tubulares
(Psammosiphonella

anglesiaensis,

Rhizammina

algaeformis,

Saccorhiza

ramosa,

Rhiazammina globigerinifera, Rhizammina spp, Bathysiphon minutus, Marsipella arenaria e
Bathysiphon rusticus) e 1 espécie é aglutinante não tubular (Trochammina globigeriniformis).
A distribuição espacial da biomassa de foraminíferos bentônicos vivos apresenta um
padrão batimétrico, mais evidente na campanha de 2009, onde os valores de biomassa
diminuem com o aumento da batimetria (Figura 15). Os maiores valores de biomassa estão
em ambas às campanhas nos transectos A e H, sendo que o transecto D apresenta uma maior
uniformidade nos dados (menor desvio padrão em relação à média) (Figura 15, Tabela 5).
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Figura 15: Distribuição batimétrica da biomassa dos foraminíferos bentônicos vivos (mgC.m-2) para a campanha de 2008 (painel da esquerda) e
para campanha de 2009 (painel da direita) nos transectos A, D e H.
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Tabela 5: Valores médios e desvios padrões dos dados de Biomassa dos foraminíferos
bentônicos vivos para os transectos A, D e H, nas campanhas de 2008 e 2009.

Ano

2008

A

Biomassa
(mgC.m-2)
Desvio
Média
Padrão
8954,28
13287,27

D

215,06

183,12

H

2998,05

4756,38

4313,61

8927,22

A

7217,68

6138,36

D

637,90

348,74

H

3299,41

2434,38

3936,01

4808,49

Estação

2008
Total

2009

2009
Total

A Tabela 6 apresenta os valores significativos obtidos pela correlação de Spearman entre
os dados de biomassa de foraminíferos bentônicos vivos por espécie e a biomassa total de cada
estação com os dados dos modelos de fluxo vertical de MOP (Fluxoppm e FluxoSf) e os teores de
COT no sedimento. Dos 193 taxa que foram avaliadas quanto a sua biomassa 26 espécies se
correlacionaram positiva e significativamente (r entre 0,40 e 0,57) com os valores de fluxo e/ou
COT (Tabela 6). Destas espécies, somente 11 espécies apresentaram correlação com valores de
COT, sendo que 7 se correlacionaram exclusivamente com COT (Bolivina albatrossi, Bulimina
mexicana, Laticarinina pauperata, Psammosiphonella anglesianensis, Reophax spiculotestus,
Rhizammina algaeformis e Stainforthia complanata); 16 espécies se correlacionaram com os
dados de Fluxoppm e 14 espécies com FluxoSf.
Para os dados de biomassa total a maior correlação se apresenta com os dados de FluxoSf
(r=0,5646) e a menor com os valores de Fluxoppm(r=0,4865).
As espécies da Tabela 6 foram classificadas segundo o microhabitat, hábitos alimentares
e se as espécies são indicadoras de fluxo vertical.
A classificação de microhabitats e hábitos alimentares geram informações ambíguas, ou
seja, o mesmo organismo recebe classificações diferentes dependendo do estudo.
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Os foraminíferos bentônicos podem ser classificados conforme o microhabitat como
epifaunal (vivem sobre o sedimento) ou infaunal (vivem entre os grãos). Os organismos
infaunais recebem subclassificações: infaunal raso (0-1cm), infaunal intermediário (1-3cm) e
infaunal profundo(>3cm) (Fontanier et al., 2002).
As espécies foram classificadas como indicadoras de fluxo vertical de MOP baseou-se
nas informações da literatura sobre a relação positiva entre a biomassa e/ou a densidade de
foraminíferos bentônicos com o fluxo vertical de MOP ou com a [Cla] na zona eufótica ou a
PPM de superfície.
Nas Figura 16 e Figura 17 se apresentam as distribuições espaciais das espécies que se
correlacionaram positivamente com os valores dos modelos de fluxo vertical de MOP (Tabela 6,
coluna 2 e 3) para a campanha de 2008 e 2009, respectivamente.
Para a campanha de 2008 no transecto A se observa um predomínio na biomassa de
foraminíferos aglutinantes (Saccorhiza ramosa e Lagenammina diffugiformis), para o transecto
D se observa os foraminíferos hialinos (e.g. Trifarina bradyi, Islandiella nocrossi e Cassidulina
crassa) e para o transecto H também existe o domínio dos hialinos, porém na isóbata de 700m há
o predomínio da espécie Saccorhiza ramosa (Figura 16).
Para a campanha de 2009 se observa foraminíferos hialinos (e.g. Globocasidulina
sibglobosa, Siphonina bradyana e Islandiella norcrossi) nos transectos A e D na isóbata de 400
e 1300m, no transecto A, e no transecto D nas isóbatas de 400 e 700m; enquanto que no
transecto H há o predomínio de aglutinantes (Saccorhiza ramosa)(Figura 18).
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Tabela 6: Correlação da biomassa das espécies que apresentaram correlação significativa para
Fluxoppm ou FluxoSf ou COT (valores significativos em negrito).
Subordem

Espécie

Fluxoppm
-3

FluxoSf
-1

-3

COT
-1

(mgC.m .dia ) (mgC.m .dia )

(%)

Hialino

Bolivina albatrossi

0,2065

0,3205

0,5054

Hialino

Bolivina hamedii

0,4118

0,2767

0,1221

Hialino

Bolivina pacifica

0,5749

0,5629

0,2936

Hialino

Bulimina mexicana

0,2776

0,1470

0,4055

Hialino

Cassidulina crassa

0,5646

0,4249

0,3929

Hialino

Evolvocassidulina bradyi

0,4018

0,4485

0,0953

Hialino

Gavelinopsis lobatula

0,4993

0,3917

0,1328

Hialino

Globocassidulina rossensis

0,4010

0,4469

0,0993

Hialino

Globocassidulina subglobosa

0,5353

0,5713

0,4469

Aglutinante

Hormosina pilulifera

0,4283

0,4831

0,2373

Hialino

Islandiella norcrossi

0,4397

0,3166

-0,1651

Aglutinante

Lagenammina difflugiformis

0,3955

0,5405

0,3398

Hialino

Laticarinina pauperata

-0,0659

0,0044

0,4017

Aglutinante

Martinottiella communis

0,4661

0,4972

0,1677

Hialino

Nonionella atlantica

0,4319

0,3066

0,1530

Hialino

Nonionella stella

0,4025

0,4508

0,0869

Hialino

Nonionoides grateloupi

0,3887

0,4649

0,2552

Aglutinante

Psammosiphonella anglesiaensis

0,1360

0,1724

0,4018

Hialino

Pullenia salisburyi

0,2898

0,4476

0,4146

Porcelanáceo Quinqueloculina laevigata

0,5871

0,5562

0,6142

Aglutinante

Reophax spiculotestus

0,1574

0,3130

0,5785

Aglutinante

Rhizammina algaeformis

0,3677

0,3593

0,4052

Aglutinante

Saccorhiza ramosa

0,4672

0,4457

0,5165

Hialino

Siphonina bradyana

0,4455

0,3852

0,0557

Hialino

Stainforthia complanata

0,1205

0,0544

0,5317

Hialino

Trifarina bradyi

0,5225

0,4048

0,1809

Biomassa total

0,4865

0,5646

0,5278
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Tabela 7: Classificação das espécies de foraminíferos bentônicos vivos que se correlacionaram positivamente com os valores de fluxo vertical de
MOP e/ou COT de acordo com o seu microhabitat, hábito alimentar e se a espécie é considerada na literatura como indicadora de fluxo vertical
de MOP.
Espécie

Microhabitat

Hábito alimentar

Indicadora de Fluxo Vertical de MOP

detritívoro-gênero

gênero- (Altenbach et al., 1999, 2003; Gooday &

(Murray, 1991)

Rathburn, 1999)

detritívoro-gênero

gênero-(Altenbach et al., 1999, 2003; Gooday &

(Murray, 1991)

Rathburn, 1999)

infauna-gênero
(Corliss & Chen, 1988; Murray,
Bolivina hamedii

1991);
infauna rasa/intermediária-gênero
(Fontanier et al., 2003)
infauna-gênero
(Corliss & Chen, 1988; Murray,

Bolivina pacifica

1991);
infauna rasa/intermediária-gênero
(Fontanier et al., 2003)

Bulimina mexicana

Cassidulina crassa

Evolvocassidulina bradyi

Gavelinopsis lobatula

infauna-gênero

detritívoro-gênero

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

infauna-gênero

detritívoro-gênero

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

infauna-gênero

espécie-(Gooday, 2002)

gênero-(Gooday & Rathburn, 1999)

-

gênero-(Gooday & Rathburn, 1999)

epifauna-gênero

suspensívoro -gênero

espécie-(Gooday & Rathburn, 1999;

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

Gooday, 2002)

(Murray, 1991)
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Globocassidulina rossensis

infauna-gênero

detritívoro-gênero

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

-

infauna-gênero
(Murray, 1991);
Globocassidulina subglobosa

infauna

detritívoro-gênero

(Corliss & Chen,1988);

(Murray, 1991)

espécie – (Gooday, 1993)

infauna intermediária
(Burone et al, 2011)
Hormosina pilulifera

infauna-gênero

detritívoro-gênero

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

gênero - (Sousa et al.,2006)

infauna-gênero
(Murray, 1991);
Islandiella norcrossi

infauna

detritívoro-gênero

(Corliss & Chen,1988),

(Murray, 1991)

espécie – (Rytter et al., 2002)

infauna rasa
(Bubenshchikova et al., 2008)
Lagenammina difflugiformis
Laticarinina pauperata
Martinottiella communis

infauna-gênero

detritívoro-gênero

gênero- matéria orgânica refratária -

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

(Gooday et al., 1997)

-

-

-

epifauna-gênero

detritívoro-gênero

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

-
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infauna-gênero
Nonionella atlantica

(Corliss & Chen, 1988; Murray,
1991);
infauna-gênero

Nonionella stella

(Corliss & Chen, 1988; Murray,
1991);

Nonionoides grateloupi
Psammosiphonella anglesiaensis
Pullenia salisburyi

detritívoro-gênero
(Murray, 1991)

detritívoro-gênero
(Murray, 1991)

infauna-gênero

detritívoro-gênero

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

-

-

infauna-gênero

detritívoro-gênero

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

gênero – (Martins et al., 2007)

gênero - (Martins et al., 2007)

-

epifaunal-gênero
Quinqueloculina laevigata

(Murray, 1991);

herbívoro-gênero

infauna rasa – gênero

(Murray, 1991)

-

(Fontanier et al., 2002)
Reophax spiculotestus

Rhizammina algaeformis

Saccorhiza ramosa

infauna-gênero

detritívoro-gênero

gênero- matéria orgânica refratária -

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

(Gooday et al., 1997)

epifauna

detritívoro

(Gooday et al., 1997)

(Gooday et al., 1997)

epifauna

suspensívoro

(Hess & Kuhnt, 1996)

(Hess & Kuhnt, 1996)

espécie – (Kurbjeweit and Schmiedl, 2000)

-
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Siphonina bradyana

-

-

-

Stainforthia complanata

-

-

gênero- (Gooday, 1993; Martins et al., 2007)

infauna-gênero

detritívoro-gênero

(Murray, 1991)

(Murray, 1991)

Trifarina bradyi

-
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Figura 16: Distribuição espacial dos dados de biomassa de foraminíferos bentônicos das espécies que se correlacionaram positivamente com os
valores de fluxo vertical de MOP para a campanha de 2008. Os espaços negros são estações que não foram coletados dados e os espaços onde
não são apresentados dados correspondem às estações em que os foraminíferos não correlacionaram positivamente com o fluxo.
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Figura 17: Distribuição espacial dos dados de biomassa de foraminíferos bentônicos das espécies que se correlacionaram positivamente com os
valores de fluxo vertical de MOP para a campanha de 2009. Os espaços negros são estações que não foram coletados dados e os espaços onde
não são apresentados dados correspondem às estações em que os foraminíferos não correlacionaram positivamente com o fluxo.
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6. Discussão
6.1 Padrão de distribuição da concentração de clorofila a na Bacia de
Campos
A concentração de clorofila a ([Cla]) é uma estimativa que evidencia águas mais
produtivas, além de expressar em sua distribuição as características da hidrodinâmica
local, pois quando ocorrem movimentações meridionais (movimentos plataforma/talude
ou vice-versa) ou movimentos verticais (soerguimento/rebaixamento da picnoclina)
aumenta/diminui o aporte de nutrientes para uma região que é evidenciada pelo
fitoplâncton em termos de aumento/diminuição de [Cla].
Nesta seção serão descritos o padrão de distribuição da [Cla] e os fatores
dinâmicos de mesoescala que influenciaram o padrão de distribuição espacial e
temporal de [Cla] no inverno de 2008 e verão de 2009 na Bacia de Campos (20-28°S,
38-43°O).
De maneira geral podemos destacar três padrões de distribuição da [Cla] para a
região da Bacia de Campos, entre 20 a 25ºS e 38 a 43ºO: (i) pulsos esporádicos em
torno de Cabo Frio (23°S) e Cabo de São Tomé (22°S) (Figura 8- terceiro painel), (ii)
maiores [Cla] em direção ao norte e em (iii) na região dos Cabos (Figura 8- primeiro e
segundo painel). O primeiro, pode ser consequência de eventos intermitentes que geram
plumas com maiores valores de produtividade fitoplanctônica, tais como os processos
de ressurgência costeira gerado pelo vento (Valentin et al., 1987) e ressurgência de
quebra de plataforma (Campos et al., 2000).
Já os maiores valores de [Cla] rumo ao norte e nos Cabos podem estar
associados à hidrodinâmica de mesoescala, como consequência da presença da onda de
vorticidade presente na CB (Figura 4) formada pelos vórtices/meandros ciclônicos em:
Vitória (20,5°S), Cabo de São Tomé (22°S) e Cabo Frio (23°) (Calado, 2006; Garfield,
1990; Schmid et al., 1995).
Segundo Siegel et al. (2008), existem três principais mecanismos de mesoescala
que influenciam os processos bio-óticos da camada superficial do oceano, e
consequentemente o padrão de distribuição de [Cla] (Figura 18). O primeiro,
Mecanismo 1, é o soerguimento da picnoclina de por vórtices/meandros ciclônicos
(Figura 18, primeiro painel), como os vórtices de Cabo Frio e Cabo de São Tomé. Este
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mecanismo assume que a nutriclina é soerguida em direção à zona eufótica durante a
formação do vórtice, resultando no aumento das taxas de produção fitoplanctônica. O
processo inverso ocorre para vórtices anticlônicos, onde há o rebaixamento da nutriclina
e consequentemente a diminuição da produção primária (McGillicuddy & Robinson,
1998; Siegel et al., 1999).
Assim, o mecanismo 1 explica as faixas de valores maiores de [Cla] nas
proximidades dos Vórtices de Cabo Frio e Cabo de São Tomé e menores valores nas
porções intermediárias a eles, porém para o vórtice de Vitória este padrão não é tão
evidente, pois este vórtice é climatológico, ou seja, não é uma feição permanente
(Costa, 2007).
A dimensão dos vórtices/meandro formados ao largo dos Cabos pode também
influenciar a distribuição de [Cla] na área de estudo, como pode se observar no segundo
painel da Figura 8, a feição (vórtice/meandro) de Cabo Frio é mais “compacta”,
enquanto que a feição do Cabo de São Tomé abrange uma área maior (latitudinalmente),
ou seja, esta última feição teria maior capacidade de transportar em direção ao sul (meio
da Bacia de Campos) águas mais produtivas do que a feição de Cabo Frio, considerando
que os dados são integrados da região costeira até o oceano profundo (38 a 43ºO).
O Mecanismo 2 é o Bombeamento de Ekman (Figura 18 – segundo painel),
onde a circulação orbital do vórtice interage com o vento, gerando convergência ou
divergência no balanço de forças sob o vórtice, resultando em ressurgência (vórtices
anticiclônicos) ou subsidência (vórtices ciclônicos), ou seja, aumentando a
produtividade nos vórtices anticiclônicos e diminuindo nos ciclônicos, indo à oposição
ao primeiro mecanismo (McGillicuddy et al., 2007). Para verificar este fenômeno na
área de estudo seria necessária a análise do padrão de ventos, que não foi realizada neste
trabalho, porém se salienta que na região dos Cabos a distribuição de [Cla] não possui
um padrão constante ao longo do tempo (Figura 8 - segundo painel), que pode ser
consequência de alterações do campo de ventos da região ou a perda de energia do
vórtice por outros fatores (e.g. desintensificação do Sistema CB por fatores não lineares)
que enfraqueceria o Mecanismo 1, porém, segundo Calado (2006) o aumento da
atividade de mesoescala da Bacia de Campos está relacionada à fatores não lineares
entre as correntes, e o efeito do campo de vento sobre a estrutura vortical (inclinação
das isopcnais) e o crescimento da feição é desprezível.
O Mecanismo 3 é o próprio movimento orbital do vórtice que pode agir como
forçante no gradiente meridional de propriedades bio-óticas (Figura 18– terceiro
56

painel), aumentando (diminuindo) os valores de [Cla] no lado leste/oceano aberto
(oeste/costa) do vórtice ciclônico (anticiclônico), como é sugerido por Kampel (2003)
para a área de estudo.
De maneira geral, considerando os mecanismos descritos acima para fenômenos
hidrodinâmicos de mesoescala, os padrões de distribuição de [Cla] da Bacia de Campos
(Figura 8) indicam que os vórtices/meandros de Cabo Frio e Cabo de São Tomé são
núcleos de maior produtividade (Mecanismo 1), podendo advectar águas costeiras mais
produtivas para oceano aberto (Mecanismo 3).
Podemos observar na Figura 9, duas situações que são representativas da
campanha de 2008 e 2009 que mostram como a dinâmica de mesoescala pode
influenciar no padrão de distribuição de [Cla]. Na campanha de 2008 existe uma
distribuição bem definida de [Cla], evidenciando um gradiente entre a zona costeira e o
oceano aberto, que é caracterizado por seu padrão meandrante, meandro ciclônico
situado nas estações mais rasas do transecto H e outro próximo ao transecto A
(aumentando a produtividade ao largo) e um meandro anti-ciclônico próximo ao
transecto D (Figura 4 e Figura 9).
Na campanha de 2009, a presença de filamento de águas mais ricas em [Cla] em
direção ao mar aberto e águas oceânicas pobres em direção à plataforma evidenciam o
desenvolvimento de vórtices/meandro ciclônicos ao largo do Cabo de São Tomé e Cabo
Frio, como observado na região próxima as estações mais rasas do transecto H e ao sul
do transecto A, que advecta águas costeiras ricas em nutrientes em direção ao talude
(Mecanismo 3) .
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Figura 18: Ilustração dos três mecanismos de mesoescala que influenciam nas
propriedades bio-óticas da superfície do oceano. O tom cinza escuro representa a maior
concentração de nutrientes e o tom cinza claro a menor concentração de nutrientes. Os
painéis da esquerda mostram a variação da altura da superfície do mar na presença de
vórtices (soerguimento e rebaixamento, respectivamente), os painéis do meio
representam o Bombeamento de Ekman e os painéis da direita a advecção de águas e
suas propriedades pelo vórtice (a linha tracejada representa a variação das
propriedades). O painel inferior mostra as condições para um Anticiclone (alta pressão,
representado pela letra A) e o painel superior para Ciclone (baixa pressão, representado
pela letra B), ambos no Hemisfério Sul. (modificado de Siegel et al, 2008).

6.2 Fluxo de material particulado
O fluxo de MOP para o assoalho oceânico pode ser influenciado, entre outros
fatores, pelo transporte físico, vertical e horizontal, das partículas da zona eufótica até
atingir o assoalho, que determina a área de origem da MOP na zona eufótica. Esta, por
sua vez, está intimamente relacionada às velocidades das correntes locais e de
decantação das partículas e a profundidade da coluna de água. Na Bacia de Campos a
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ausência de estudos sobre o fluxo de MOP para o assoalho oceânico, implicando na
inexistência de informações sobre a área de origem na zona eufótica e velocidades de
decantação da MOP, portanto foi utilizado o modelo de Siegel et al (1990) para se
estimar a área de origem das partículas usando três cenários com diferentes velocidades
de decantação da MOP (50,100 e 200 m.dia-1).
O fluxo vertical de MOP para a região foi estimado através de modelos
(empírico e mecanicista), porém alguns trabalhos (e.g. Dunne et al., 2005; Fischer et al.,
2000; Fontanier et al., 2003; Forest et al., 2010) avaliaram diretamente ou indiretamente
(bioindicadores de aporte de carbono orgânico) a relação entre os dados de fluxo
vertical de MOP e a [Cla] ou PPM, e encontraram correlações significativas positivas,
então também foi investigada a relação entre os dados estimados de [Cla] e PPM com os
valores de COT, além da relação entre o parâmetro de estrutura de tamanho da
comunidade fitoplanctônica (Sf) (Figura 10).
A [Cla] e a PPM foram obtidas por modelos, sendo que Kampel (2003)
determinou estes dados para a área de estudo (Tabela 2), e pode-se verificar que os
valores obtidos neste trabalho são da mesma ordem de grandeza do que os valores
medidos in situ, menos para os valores de PPM da campanha de 2008 Kampel (2003),
porém deve-se destacar que os dados são de anos diferentes e que os valores médios
apresentado por Kampel (2003) também incluem a região ao sul da Bacia de Campos
(Cabo Frio à Ilha de São Sebastião).
O teor de COT no sedimento foi utilizado como indicador do fluxo de matéria
orgânica que chega ao assoalho oceânico, pois representa uma variável independente,
porém se devem salientar dois pontos: a sua origem e a escala temporal analisada. O
primeiro ponto é que o COT do sedimento é resultado de diversas fontes: o fluxo
vertical, biogênica (e.g. organismos bentônicos vivos e mortos), antropogênica (e.g.
poluentes), continental (e.g. material em suspensão) e advecção lateral (e.g. correntes de
turbidez); e o segundo ponto é que os valores de COT são referentes aos dois primeiros
centímetros da coluna sedimentar, portanto é resultante de uma mistura temporal que é
dependente da taxa de sedimentação (14 cm/ka2 para região norte e 7cm/ka para a
região sul da Bacia de Campos-Viana et al., 1998).
A partir das correlações e do padrão de distribuição dos dados de Sf, [Cla] e PPM
foi possível analisar algumas características e processos relacionados a produtividade da

2

ka= 1000 anos.
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região. A característica mais marcante é o caráter oligotrófico da região que se reflete
nas baixas concentração de [Cla] evalores de PPM, e uma população dominantemente
picoplanctônica, levando a baixos teores de COT nos sedimentos (Tabela 3 e Figura
10).
Apesar da dominância do picoplâncton, é possível notar, através da correlação
negativa entre o COT e o Sf, que um pequeno aumento de microfitoplâncton na
composição da população (valores de Sf próximos de 0,7) pode se refletir nos valores de
COT. Esta relação demonstra a teoria de modelos tróficos clássicos, onde o
microfitoplâncton contribui com uma parcela maior para o fluxo vertical do que o
picoplâncton. O Sf é um parâmetro que mede uma propriedade planctônica, porém pode
fornecer informações indiretas sob a interação pelágica da cadeia trófica. Quanto maior
a dominância de microfitoplâncton haverá um número maior de células de fitoplâncton
que tem lastro de biominerais (e.g. diatomáceas silicosas e cocolitoforídeos), que pode
ser exportada para o fundo, e/ou a teia trófica será estimulada (e.g. aumento da
biomassa dos produtores secundários e aumento da produção de pelotas fecais), e
consequentemente o aumentará o teor de COT no sedimento.
A [Cla] e a PPM, também representam propriedades planctônicas, porém não
obtiveram uma correlação significativa com COT (Figura 10), com exceção da PPM
com a velocidade decantação igual a 50 m.dia-1, apesar do teste de comparação entre
médias (Tabela 3) mostrar que não há diferença entre os dados usando as três áreas de
origem. Esta falta de correlação ou correlação baixa (r²=40, para PPM em 50 m.dia-1) se
deve provavelmente ao fato destas variáveis estarem relacionadas à abundância e a
biomassa de toda comunidade fotossintetizadora, que inclui o picoplâncton, que em
grande parte é regenerado dentro da camada eufótica (Eppley & Peterson, 1979;
Michaels & Silver, 1988). Além do fato que estas propriedades não contabilizam o
efeito da remineralização da MOP na coluna de água ao longo do tempo de transporte
entre a zona eufótica e o assoalho oceânico.
As correlações entre os modelos de fluxo (Fluxoppm e FluxoSf) e os teores de
COT no sedimento (Figura 11) foram todas positivamente moderadas e com valores
similares, mesmo para os valores de FluxoSf, que o teste de variância entre médias
indicou diferenças entre os 3 cenários de área fonte. Como as correlações foram
semelhantes entre as áreas fontes, a velocidade de decantação 100m.dia-1 foi adotada
como a velocidade decantação neste estudo, que também é considerada como
velocidade padrão utilizada em diversos modelos de fluxo vertical de MOP.
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Dada a maior complexidade do modelo FluxoSf, esperava-se encontrar maiores
valores de correlação entre este modelo e os teores de COT no sedimento, do que entre
o modelo Fluxoppm e os valores de COT (Figura 11). Porém, esta resposta não foi
alcançada pelo modelo mais sofisticado provavelmente devido às aproximações
realizadas, intrínsecas do próprio modelo, como considerar a taxa de crescimento do
fitoplâncton grande e pequeno igual, assim como a taxa de mortalidade, e outras
aproximações realizadas dada a ausência de valores dos parâmetros locais, como:
fatores de proteção da MO pelos biominerais, coeficiente de decaimento de partículas e
taxa de produção de biominerais pelo fitoplâncton.
Outra característica das distribuições dos modelos de fluxo (Figura 11) é que
independentemente do modelo ou da área fonte, sempre há uma estação que não se
enquadra na distribuição entre os dados de fluxo e COT (apresenta o maior valor de
fluxo, porém com o valor de COT abaixo do esperado) e, analisando o Anexo D, notase que este ponto em todos os gráficos é correspondente à estação H06 (isóbata de
400m) da campanha de 2009. Assim como nas Figura 12, que apresenta as distribuições
espaciais dos dados dos dois modelos, novamente a estação de H06 se destaca, o mesmo
está representado na Figura 9, onde o transecto H se destaca por possuir em ambas as
campanhas altos valores de [Cla] em comparação aos outros transectos.
Um fator que pode corroborar no alto valor de fluxo na estação H06 e baixo
valor de COT no sedimento, principalmente na campanha de 2009, é a taxa de
remineralização na zona pelágica. A atenuação do fluxo da base da camada eufótica até
o fundo foi calculada através da relação proposta por Martin et al. (1987), onde a taxa
de remineralização foi igual a -0,86 (Equação 15), porém, segundo Francois et al.
(2002) esta relação é mais eficiente para reproduzir a atenuação para profundidades
acima de 2000m, contudo a taxa de remineralização pode variar de acordo com a
produtividade local, sendo que o valor adotado neste trabalho é ideal para regiões
oligotróficas a mesotróficas.
Na Bacia de Campos para os períodos referentes às duas campanhas (2008 e
2009) se destacam dois padrões de distribuição de fluxo vertical de MOP: tendência
batimétrica, onde os valores de fluxo diminuem com o aumento da batimetria e o padrão
diferenciado entre os transectos, onde, principalmente, se destaca o transecto H com
maiores valores de fluxo vertical de MOP comparado aos transectos A e D (Figura 12).
Os dois padrões refletem a soma de dois processos, o primeiro processo é o
gradiente de nutrientes entre a costa e o mar aberto, que influencia diretamente na
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diminuição da produtividade das águas na mesma direção; e o segundo processo é
dinâmica de mesoescala, que corrobora no controle do fluxo vertical de MOP.
As estações do transecto H se destacam, independe do modelo aplicado, devido
à influência do meandro/vórtice ciclônico do sistema CB (Figura 9), através do
Mecanismo 1 e 3 (soerguimento da picnoclina/nutriclina e a advecção meridional das
águas) que aumenta a produtividade primária, favorece a maior proporção do
microplâncton na população fitoplanctônica e consequentemente aumenta o fluxo
vertical.
No geral, comparando o desempenho dos dois modelos para fluxo vertical de
MOP se nota duas característica: os dados de Fluxoppm superestima os dados em relação
ao FluxoSf e, os dados de FluxoSf reproduz uma pequena diferenciação entre os
transectos A e D, o que não se observa no Fluxoppm (Figura 12, Tabela 4).
A distribuição dos dados de FluxoSf diferenciada nos transectos A e D, indicam
que, apesar da correlação dos modelos de fluxo e os valores COT serem próximos, os
modelos conseguem reproduzir a variação dos dados de modo diferentes, porém
somente com a comparação dos dados do modelo com o COT no sedimento não é
possível investigar a variância espacial dos dados, seria necessário outro parâmetro de
comparação, como por exemplo, o uso de armadilhas de sedimento para uma análise
mais refinada do desempenho dos modelos.

6.3 Biomassa de foraminíferos bentônicos vivos

Neste trabalho a biomassa de foraminíferos bentônicos vivos foi escolhida como
variável indicativa de fluxo vertical de MOP. Esta escolha tem como base três principais
fatores: os foraminíferos são organismos bioindicadores de fluxo vertical (Gooday &
Turley, 1990; Gooday, 2002), a relação biogeoquímica entre a biomassa e o fluxo
vertical de MOP (Altenbach & Struck, 2001) e as vantagens da técnica de estimativa de
biomassa de quantificar diretamente os foraminíferos aglutinantes tubulares.
O primeiro fator, que corrobora na escolha dos foraminíferos como bioindicador,
é que os foraminíferos bentônicos são considerados os primeiros organismos,
juntamente com as bactérias, a responderem em termos de variação de biomassa e
densidade ao fluxo vertical de MOP (Gooday & Turley, 1990; Gooday, 2002), porém se
deve salientar que a biomassa e a densidade são variáveis independentes (Figura 13), ou
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seja, uma determinada espécie pode apresentar alta densidade e baixa biomassa, como
Globocassidulina subglosa, Cassidulina crassa e Evolvocassidulina bradyi, ou,
apresentar baixa densidade e alta biomassa, como Laticarinina pauperata.
O segundo fator consiste na relação biogeoquímica entre o fluxo vertical de
MOP (gramas de carbono orgânico por unidade de tempo e espaço) e a biomassa dos
foraminíferos (gramas de carbono orgânico), ou seja, a biomassa dos foraminíferos
bentônicos expressa a sintetização o conteúdo de carbono orgânico do fluxo vertical de
uma determinada área de origem da MOP, através da eficiência do organismo em
absorver este carbono num dado tempo, acumulando no seu protoplasma (Altenbach &
Struck, 2001).
O terceiro fator é a possibilidade de quantificar toda a população de
foraminíferos bentônicos, inclusive aglutinantes tubulares, através da estimativa de
biomassa, o que não é possível com técnicas clássicas de densidade, devido à
fragilidade dos organismos tubulares, que se fragmentam durante a coleta e o
processamento das amostras. Sendo que na Bacia de Campos os tubulares aglutinantes
tem um papel importante na composição da biomassa, 23 estações apresentam na
composição da biomassa total mais 50% de tubulares (Figura 14).

6.3.1 Distribuição da biomassa de foraminíferos bentônicos
A distribuição de foraminíferos bentônicos não depende somente do fluxo
vertical de MOP, mas também está relacionada às características do meio, como a
granulometria do sedimento, velocidade de corrente local, estabilidade da coluna de
sedimento, concentração de oxigênio e propriedades da água (salinidade, temperatura e
ph) e a disponibilidade de carbonato de cálcio (Fontanier et al., 2002; Gooday &
Jorissen, 2012; Murray, 1991); além dos fatores bióticos, como as interações ecológicas,
como predação e competição por recursos(Levin et al., 2001). Por estes fatores, foram
encontradas apenas correlações moderadas: 0,56 e 0,48, para os dados FluxoSf e
Fluxoppm entre os dados de biomassa total de foraminíferos bentônicos vivos e o fluxo
vertical de MOP para Bacia de Campos (Tabela 6).
Apesar dos fatores citados acima, se nota a associação entre a biomassa de
foraminíferos e o fluxo, principalmente nos transectos A e H que se destacam em ambas
as campanhas com os maiores valores de biomassa, maior em uma ordem de grandeza

63

em comparação com o transecto D (Tabela 5 e Figura 15), corroborando com os
maiores fluxos associados aos Cabos Frio e São Tomé (Figura 12 e Tabela 5).
Avaliando a distribuição espacial de biomassa das espécies que se
correlacionaram positivamente com os valores de fluxo estimados (Figura 16 e Figura
17) juntamente com informações ecológicas (microhabitat e hábito alimentar, Tabela 7),
pode se inferir, além da relação entre a quantidade de MOP e os foraminíferos, as
tendências da variabilidade da qualidade de MOP (labilidade), como em trabalhos que
correlaciona a qualidade de MO com a composição das espécies (e.g. Fontanier et al.
2003, 2005;Gooday & Hughes, 2002; Gooday & Jorissen, 2012) ou a biomassa
(Kurbjeweit & Schmiedl, 2000).
Segundo Kuhnt et al. (1996) os foraminíferos podem ser classificados de acordo
com o seu nicho e seu comportamento trófico, chamado de esquema de fonte contínua
trófica (Figura 19). Neste esquema a fonte contínua trófica pode variar desde um
ambiente que propicia sedimentos muito enriquecidos com matéria orgânica e baixa
concentração de oxigênio (e.g. sedimentos eutrofizados) no qual dominam
foraminíferos calcários (Hialinos e Porcelanáceos) e detritívoros, adaptados às baixas
concentrações de oxigênio, até condições de deserto oceânico (e.g. giros oceânicos),
com baixas concentrações de matéria, onde dominam os foraminíferos com paredes
orgânicas associados com a produção bacteriana.
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/Refratário

/Lábil
Figura 19: Esquema para os nichos dos foraminíferos bentônicos de mar profundo para
em diferentes condições tróficas (Adaptado de Kuhnt et al., 1996). *Foraminífero sem
testa e com parede orgânica.
Segundo o esquema de Kuhnt et al. (1996),seria esperado que os transectos A e
H apresentassem a dominância de indivíduos que indicasse um ambiente mais eutrófico,
ou seja, uma maior composição de foraminíferos calcários, oportunistas e foraminíferos
detritívoros pertencentes à infauna rasa e epifaunal. No então, este padrão, em termos de
biomassa, não ocorre nas campanhas de 2008 e 2009 (Figura 17, Figura 18 e Figura 19),
indicando que existem outros fatores que controlam a composição da biomassa por
espécie na Bacia de Campos, como por exemplo, a labilidade da MOP (Kurbjeweit &
Schmiedl, 2000).
Neste trabalho o esquema de Kuhnt et al. (1996) foi interpretado de forma que a
fonte trófica contínua, indicasse a quantidade e a labilidade de MOP provinda do fluxo
vertical foram analisadas somente as espécies associadas (i.e. correlação positiva e
significativa) a esta fonte (Tabela 6), ou seja, quanto mais eutrófico o ambiente maior, a
quantidade de material lábil. Os transectos foram classificadosde acordo com a

65

qualidade da MOP e conforme os dados ecológicos das espécies que correlacionaram
positivamente com o fluxo de MOP (Tabela 7, Figura 16 e Figura 17).
No transecto A, campanha de 2008, houve o predomínio da espécie Saccorhiza
ramosa (aglutinante tubular, epifaunal e detritívora-Hess & Kuhnt 1996), indicando um
ambiente oligotrófico (Koho et al.,2007) e maior presença de material refratário, com
exceção da estação da isóbata de 900m (A08). A estação A08 é composta
principalmente pela espécie Globocassidulina subglosa que é oportunista e indicadora
de fitodetritos (Gooday 1993) (hialino, infaunal - Burone et al,. 2011; Corliss & Chen,
1988;Murray, 1991- e detritívora-(Murray, 1991)) e da espécie Lagenammina
diffugiformis que consome MOP refratária (Gooday et al., 1997)(aglutinante, infaunal e
detritívora- Murray, 1991), apontando um ambiente composto pela mistura de material
lábil e refratário.
Para a campanha de 2009, o transecto A sofreu um aumento na qualidade da
MOP em comparação a campanha anterior, nas estações das isóbatas de 400 e 1300m,
justificado pela presença de espécies hialinas e porcelanáceas, detritívoras e
epifaunal/infaunal rasa: G. subglobosa, Siphonina bradyana (hialino), Quinqueloculina
laevigata (porcelanáceo, epifaunal/ infaunal rasa - Fontanier et al,. 2002/ Murray, 1991),
Isalandiella norcrossi (hialino, infaunal -Bubenshchikova et al., 2008; Corliss & Chen,
1988; Murray, 1991-, detritívora - Murray, 1991- e indicadora de fluxo -(Rytter et al.
2002) e Trifarina bradyi (hialino, infaunal e detritívora - Murray, 1991) .
Recentemente, Oliveira et al. (2012) investigaram a origem da MO (matéria
orgânica) no sul da Bacia de Campos utilizando a técnica de biomarcadores de lipídeos
(ácidos graxos, esteróis e álcoois) com as mesmas amostras usadas neste trabalho,
referente às estações do transecto A das campanhas de 2008 e 2009, e, classificaram os
lipídeos

em

4

fontes:

alóctone

(material

de

origem

continental),

PPM,

zooplâncton/fauna e bacteriana (Figura 20). Observa se na Figura 20 que os teores de
lipídeos de origem alóctone e bacteriana tem uma pequena variação tanto temporal
quanto espacial, se comparado à variações dos valores de lipídeos relacionado à PPM e
ao zooplâncton/fauna.
Para comparar os valores de distribuição de biomassa dos foraminíferos
bentônicos que se correlacionaram positivamente com o fluxo vertical de MOP, com os
dados de lipídeos no transecto A, se deve destacar dois pontos: i) desconsiderar a fração
de lipídeos

originada de material alóctone (Figura 20), pois neste estudo só foi

avaliada a MOP que atinge o assoalho provinda do fluxo vertical originado da PPM; e
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ii) considerar, a classificação de Oliveira et al. (2012) da qualidade da MO, onde o teor
de lipídeo da fonte da PPM é o material mais lábil de todas as fontes.
Os dados de lipídeos provenientes da PPM, corroboram parcialmente com os
valores de biomassa de foraminíferos bentônicos para o transecto A. Para a campanha
de 2008 encontra-se um aumento no teor MO lábil na estação A08 (900m), que é
condizente com a composição dominante de biomassa dos foraminíferos bentônicos,
que por sua vez, se correlacionaram positivamente com o fluxo vertical de MOP (G.
subglobosa- Gooday 1993) (Figura 16 e Figura 20). Na campanha de 2009 existem dois
“picos” de maiores valores para material lábil, encontrados nas estações A06 (400m) e
A08 (900m), porém, somente a estação A06 apresenta uma composição predominante
de indivíduos que indicam a MO lábil. Na estação A09 existe a presença de uma espécie
que indica MO lábil (G. subglobosa- Gooday 1993), porém a biomassa dominante é
composta por duas espécies que relacionam com material refratário (L. diffugiformis- Gooday et al., 1997- e S. ramosa) (Figura 17 e Figura 20).

Figura 20: Distribuição de lipídeos derivados de diversas fontes de matéria orgânica:
alóctone, produção primária marinha (PPM), zooplâncton/fauna e bacteriana, para o
transecto A na campanha de 2008 e 2009 (Modificado de Oliveira et al., 2012).
Para o transecto D na campanha de 2008 se observou a presença de espécies que
indicam maior labilidade da MO: T. bradyi, I. norcrossi, Cassidulina crassa (associada
à fitodetritos Gooday & Rathburn, 1999) ,, G. subglobosa e S. bradyana (Figura 16).
Para a campanha de 2009 a composição de biomassa demonstrou maior qualidade da
MO, com exceção da estação D08 (900m), devido à presença de S. ramosa (Figura 17).
67

Para o transecto H, na campanha de 2008, a composição da biomassa na isóbata
de 400m (H06) está relacionada à mistura de MOP lábil e refratária, a presença de
espécies calcárias detritívoras que estão associadas a MO lábil (e.g. C. crassa, S.
bradyana e I. norcrossi) e espécie Martinottiela communis, que pode estar relacionada à
material refratário (Kuhnt et al., 1996), por ser aglutinante, epifaunal e
detritívora(Murray 1991); na isóbata de 700m, domina a biomassa de S. ramosa, que
está associada ao material refratário, e nas estações H08 e H09 (900 e 1300m) dominase MOP lábil (C. crassa e Q. laevigata) (Figura 16). Na campanha de 2009 domina-se a
biomassa, em todas as profundidades analisadas, de indivíduos que indicam a MOP
refratária (S. ramosa e M. communis) (Figura 17).
Também foi investigada a correlação entre os teores de COT no sedimento e a
biomassa, sendo que foi encontrado correlação positiva e significativa entre os valores
de biomassa total (r² igual a 0,5278) e algumas espécies apresentaram correlação
exclusiva com o COT (Bolivina albatrossi, Bulimina mexicana, Laticarinina pauperata,
Psammosiphonella anglesiaensis, Reophax spiculotestus, Rhizammina algaeformis e
Staintforthia complanata) (Tabela 6), indicando que matéria orgânica nos sedimentos
tem outra fonte, que não provém do fluxo vertical, como a advecção lateral junto ao
assoalho, ressuspensão do sedimento e o conteúdo orgânico dos próprios organismos
mortos do bentos (Brewer et al., 1976).
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7. Conclusões
 O fluxo vertical de MOP no talude da Bacia de Campos está ligado à
dinâmica de mesoescala do Sistema CB, através dos movimentos
horizontais e verticais dos meandramentos/vórtices propicia o aumento
da produção primária e de células maiores do fitoplâncton na região da
Bacia de Campos, que induz ao aumento de fluxo vertical de MOP e o
aumento da biomassa dos foraminíferos bentônicos, ou seja, existem
indícios de controle bottom up entre a comunidade fitoplanctônica da
zona eufótica e a comunidade dos foraminíferos bentônicos.
 Os valores estimados de fluxo através dos modelos de Dunne et al.
(2005) indicam tendências que corroboram com os dados de COT no
sedimento e biomassa de foraminíferos, porém não foram observado
diferenças significativas entre os modelos.
 A estimativa de biomassa de foraminíferos bentônicos pelo método de
biovolume mostrou-se um método de simples aplicação e de importante
valia para quantificação dos foraminíferos aglutinantes tubulares, que são
representativos na comunidade do talude da Bacia de Campos.
 A biomassa de foraminíferos bentônicos na Bacia de Campos é
relacionada com o fluxo vertical de MOP, porém a composição da
biomassa por espécie aparentemente está ligada, não somente a
quantidade do fluxo, mas também a labilidade da MOP.
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Tabela A: Informações dos pontos de coleta: data, profundidade, latitude e longitude.
Na coluna Estação, a letra precedente representa o transecto e o número a isóbata
(06=400m, 07=700m, 08=900m, 09=1300m, 10=1900m, 11=2500m e 12=3000m).
Estação
A06

Data
Profundidade
(dd/mm/aaaa)
(m)
03/07/2008
390,2

Latitude
(º)
-23,630936

Longitude
(º)
-41,329661

A07

23/06/2008

693,7

-23,654317

-41,310094

A08

03/05/2008

986,0

-23,684930

-41,270572

A09

04/05/2008

1293,6

-23,750913

-41,198408

A10

04/05/2008

1900,0

-23,865677

-41,079673

A11

05/05/2008

2485,0

-24,021742

-40,904752

A12

19/05/2008

2990,2

-24,487488

-40,391600

A06

01/02/2009

390,7

-23,63137

-41,330002

A07

28/01/2009

699,0

-23,654228

-41,309568

A08

12/01/2009

1017,9

-23,684248

-41,269665

A09

13/01/2009

1319,2

-23,750967

-41,199368

A10

27/01/2009

1897,6

-23,864665

-41,080477

A11

17/02/2009

2493,4

-24,022083

-40,905582

A12

05/02/2009

3035,0

-24,488243

-40,391505

D06

08/07/2008

396,1

-22,558672

-40,445875

D07

25/06/2008

697,9

-22,606297

-40,376603

D08

10/05/2008

988,4

-22,681910

-40,295865

D10

11/05/2008

1864,9

-22,821375

-40,139537

D11

22/05/2008

2448,8

-22,869670

-40,087967

D12

23/05/2008

2987,9

-23,308525

-39,601103

D06

31/01/2009

400

-22,558567

-40,445488

D07

29/01/2009

698,1

-22,605868

-40,376437

D08

22/01/2009

1013

-22,680993

-40,295382
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D10

26/01/2009

1818,4

-22,82198

-40,13898

D11

16/02/2009

2470,0

-22,86934

-40,08812

D12

07/02/2009

3008,7

-23,30893

-39,60105

H06

06/07/2008

404,7

-21,699558

-40,106028

H07

07/07/2008

699,7

-21,685542

-40,040675

H08

13/05/2008

1000,8

-21,670158

-39,970207

H09

13/05/2008

1293,2

-21,654300

-39,900982

H10

14/05/2008

1898,7

-21,619803

-39,597365

H11

27/05/2008

2485,8

-21,620040

-39,053427

H06

05/02/2009

405

-21,738118

-40,084947

H08

06/02/2009

1005,8

-21,670127

-39,970097

H09

13/02/2009

1302

-21,654307

-39,900985

H10

12/02/2009

1900,3

-21,619507

-39,597710

H11

13/02/2009

2434,0

-21,620393

-39,052465
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Saba et al (2011) compararam os resultados de 21 modelos de produção primária
(Tabela B.1, em anexo) com valores in situ, em 10 regiões dos oceanos globais (Tabela B.2, em
anexo), representativas de diversas condições tróficas, localizações (em termos de latitude) e
profundidade. Para testar a acurácia dos modelos, os autores calcularam a diferença
quadrática média (em inglês root mean square difference - RMSD):

Onde:
;
: é a Produção Primária Modelada;
: é a Produção Primária in situ.
Quanto menor o valor de RMSD, maior é a robustez do modelo, verificada através das
magnitudes observadas in situ para os mesmos locais e épocas (Figura B.1). Observa-se que os
modelos que obtiveram os melhores resultados são 16, 9 e 7 (Antoine & Morel (1996);
Behrenfeld & Falkowski (1997), Eppley (1972) e Kameda & Ishizaka (2005), respectivamente).
Também foi avaliada a robustez dos modelos com teste de variância (ANOVA) utilizando como
fatores a profundidade local, as concentrações de clorofila e os valores de SST (Figura B.2).

86

Figura B.1: Média RMSD para cada modelo para todas as regiões. A barra representa duas
vezes o erro padrão (extraído de Saba et al, 2011). Modelos: profundidade integrada (DI),
profundidade não integrada (DR), comprimento de onda integrado (WI) e comprimento de
onda integrado (WI) e comprimento de onda não integrado (WR).
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Figura B.2: RMSD para cada modelo em (a) 3 intervalos de profundidades, (b) 3 intervalos de
SST para cada intervalo de profundidade; (c) 3 intervalos de Concentração de Clorofila para
cada intervalo de profundidade. N é número de amostras para cada intervalo (extraído de
Saba et al, 2011).
Analisando os dados nível 2 (SST e clorofila) de nossa região de estudo e a localização
das estações, consideramos que a mesma abrange profundidades maiores que 250m, SST
maior que 20° C e valores de clorofila menor que 0,5 mg.m-3. Considerando essas
características, para auxiliar na escolha do modelo, foi extraído da Figura B.2 as informações
pertinentes da região de estudo (Tabela B.1) e atribuído uma pontuação (Tabela B.2).
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Tabela B.1: Atribuição de pontos para cada modelo analisado por Saba et al (2011) somente para a região de estudo, em destaque os modelos que
obtiveram melhor pontuação.
Modelos
Parâmetro
Geral
SST (>20)
Clorofila (<0,5)

Profundidade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

250-750
>750
250-750

2
2
3

1
0
3

3
2
0

1
2
1

2
1
3

3
2
3

3
3
3

3
2
3

3
3
3

3
3
3

1
3
2

3
2
3

1
2
2

2
2
3

3
2
3

3
3
2

2
2
3

2
2
3

3
3
2

3
3
0

0
1
0

>750

3

0

3

3

0

3

3

2

3

3

3

1

3

2

1

3

2

1

2

3

3

250-750

1

0

3

1

2

3

3

3

3

3

2

2

1

2

1

3

2

2

2

1

0

>750

3

0

3

3

1

3

3

2

3

3

3

2

3

2

1

3

2

2

3

3

1

14

4

14

11

9

17

18

15

18

18

14

13

12

13

11

17

13

12

15

13

5

Total de pontos

Tabela B.2: Pontuação atribuída para cada intervalo de RMSD da Figura B.2.
Valor de
RMSD
0,20-0,30
0,30-0,35

Pontos
3
2

0,35-0,45

1

>0,45

0
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Observou-se que 3 modelos (7, 9 e 10) que obtiveram maior pontuação, destacando que os modelos 7 e 9 também tiveram bons resultados na
classificação geral dos modelos (Figura B.1), portanto estes dois modelos foram analisados com maior critério. Todavia, encontrou-se uma restrição para
aplicação do modelo 7 na área de estudo, pois Kameda & Ishizaka (2005) advertem que este modelo é válido para concentrações de clorofila a acima de
0,05mg.m-3 e para temperaturas ente 0 e 30°C, sendo assim, este modelo foi descartado, pois estas concentrações de clorofila não são representativas para
a área de estudo. Assim o modelo escolhido nessa analise preliminar foi o número 9, por ser apresentar um tempo de processamento menor.

Tabela B.1: Modelos de PPM analisados por Saba et al (2011) e suas características gerais.
Modelo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tipo
DI,WI
DI,WI
DI,WI
DI,WI
DI,WI
DI,WI
DI,WI
DI,WI
DI,WI
DI,WI
DI,WI
DR,WI
DR,WI
DR,WI
DR,WI
DR,WR
DR,WR
DR,WR

Chl -a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Variáveis utilizadas
SST
PAR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Referência
MLD
X
X
X

X
X

Eppley et al(1985)
Howard & Yoder (1997)
Carr(2002)
Dowell, dados não publicados
Scardi (2001)
Morel & Maritorena (2001)
Kameda & Ishizaka (2005)
Behrenfeld & Falkowski (1997)
Behrenfeld & Falkowski (1997); Eppley (1972)
Tang et al (2008); Behrenfeld & Falkowski (1997)
Tang et al (2008)
Armstrong(2006)
Armstrong(2006); Eppley (1972)
Asanuma et al (2006)
Marra et al (2003)
Antoine & Morel (1996)
Uitz et al(2008)
Mélin & Hoepffner (2011)
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19
DR,WR
X
X
X
Smyth et al (2005)
20
DR,WR
X
X
X
X
Ondrusek et al (2001)
21
DR,WR
X
X
X
Ondrusek et al (2001)
DI=Profundidade Integrada; DR= Profundidade Não Integrada; WI=Comprimento de Onda Integrado e WR=Comprimento de Onda Não Integrado; Chl –
a=concentração de clorofila a; SST= temperatura da superfície do oceano; PAR= radiação fotossitéticamente ativa; MLD= camada de mistura.
Tabela B.2: Descrição de cada região onde a produção primária foi medida in situ (modificado de Saba et al, 2011).
Região

Tipo de Ecossistema

N

Período de coleta

Estação

Mar do Sargasso

Subtropical- Giro

197

12/1988 a 12/2003

Única

Método aplicado (incubação,
traçador e tempo de incubação)
In situ, 14C, 12-16h

Nordeste do Oceano
Atlântico

Temperado- Zona de
Convergência

12

04/1989 a 05/1989

Malha

In situ, 14C, 24

Nordeste do Oceano
Atlântico

Temperado- Zona de
Convergência

52

07/1993 a 07/1999

Malha

À bordo, 14C, 24h

Mar Negro
Mar Mediterrâneo
Mar Arábico
Oceano Pacífico Norte

Temperado – Bacia Anóxica
Temperado
Tropical - Monções
Subtropical - Giro

43
86
42
139

01/1992 a 04/1999
02/1990 a 09/2007
01/1995 a 12/1995
07/1989 a 12/2005

Malha
Malha
Malha
Malha

À bordo, 14C, 24h
À bordo, 14C, 24h
In situ, 14C, 24h
In situ, 14C, 12-16h

Oceano Antártico

Polar

133

10/1996 a 12/2006

Malha

À bordo, 14C, 24h

Oceano Antártico

Polar – Plataforma
Continental
Polar- Zona de Convergência

440

01/1998 a 01/2005

Malha

À bordo, 14C, 24h

12

12/1997

Malha

À bordo, 14C, 24h

Oceano Antártico
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Tabela C: Valores em quilômetros para a resta do quadrado para as três áreas de
origem da MOP; Lx_1 para 50m.dia-1, Lx_2 para 100m.dia-1 e Lx_3 para 200m.dia-1.
Campanha Estação
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
D06
D07
2008
D08
D10
D11
D12
H06
H07
H08
H09
H10
H11
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
D06
D07
2009
D08
D10
D11
D11
H06
H07
H08
H09
H10
H11

Lx_1
489
196
89
107
160
142
133
427
231
89
178
142
133
160
169
80
98
169
142
462
196
89
107
160
142
133
480
240
89
178
142
133
133
169
80
98
169
124

Lx_2
240
142
62
80
116
98
98
213
160
62
124
107
98
80
124
53
71
116
98
231
133
62
80
116
98
98
240
169
62
124
107
98
62
116
53
71
116
89

Lx_3
116
98
44
53
80
71
71
107
116
44
89
71
71
36
80
36
53
89
71
116
98
44
53
80
71
71
116
116
44
89
71
71
27
80
36
53
89
62
93
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