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RESUMO 

 

Os oceanos exportam o CO2 atmosférico para o fundo na forma de carbono orgânico 

particulado (COP) através da sedimentação de partículas planctônicas: detrito, fitoplâncton e 

pelotas fecais (PF). Em Cabo frio, sudeste da costa Brasileira, os eventos de ressurgência da 

ACAS ricas em nutrientes possibilitam o aumento na produtividade de comunidades fito e 

zooplanctônicas, COP e PFs. As PFs exportam carbono (C) para o fundo marinho e seu aporte 

para o fluxo de COP é variável, afetado pela natureza da rede trófica e a remineralização na 

coluna de água. O estudo do fluxo de COP é realizado mediante armadilhas de sedimentação 

que coletam partículas em intervalos pré-programados na parte externa da plataforma 

continental de Cabo Frio. Um fator de interferência no cálculo de COP é o zooplâncton ou 

swimmer (SW) que entra ativamente nas armadilhas de sedimentos através da migração 

vertical, causando uma superestimação no fluxo de partículas. As coletas de SWs e PFs  

foram realizadas com duas armadilhas de sedimentação em 50 e 100 m de profundidade, 

equipadas com 13 garrafas coletoras. Os intervalos de coleta foram de 5-7 dias por garrafa 

durante outono e inverno de 2011 e verão 2012. O material coletado nas garrafas foi passado 

através de peneiras de 1 mm e 500 µm de malha para separar os SWs. As PFs foram triadas a 

partir de uma aliquota da amostra peneirada. Os SWs e PFs foram separados, classificados e 

seu teor de C foi analisado. O fluxo de COP foi entre 0,2 e 4,4 mg C m
-2

 dia
-1 

sendo superior 

durante
 
o verão, épocas de maior produtividade primária, produto de uma maior intrusão da 

ACAS na camada fótica. Os SWs representaram 63-94 % do C coletado na armadilha e foram 

constituídos principalmente por copépodos e pterópodos. O fluxo da maioria dos grupos de 

SWs aumentou no verão, produto de uma maior disponibilidade de alimento e diminuíram 

com a profundidade. O fluxo de C de PFs representou uma média de 1,5 % do fluxo de COP 

na maioria dos intervalos o que sugere a predominância de processos de remineralização na 

coluna d‟água. As variáveis medidas, não explicam os aumentos de PF em dois intervalos do 

inverno (até 56 % do COP), portanto se verifica uma alta dinâmica física das massas d‟água 

no ponto de coleta do sistema de ressurgência de Cabo Frio. A alta presença de SWs e o baixo 

fluxo de PFs descrevem uma área de baixa produtividade e altos processos de 

remineralização. 

 

Palavras-chave: Pelotas fecais. Zooplâncton. Carbono orgânico particulado. 

Remineralização. Ressurgência. Cabo Frio (RJ). 

 



7 

 

ABSTRACT 

 

The oceans export atmospheric CO2 to deep in the form of particulate organic carbon (POC) 

through the sedimentation of planktonic particles: detritus, phytoplankton and fecal pellets 

(FP). At Cabo Frio, southeast of Brazil margin coast, upwelling events of rich nutrients waters 

from South Atlantic Central Water (SACW) allow an increase in productivity of phyto and  

zooplankton communities, POC and FPs. The FPs can export carbon (C) to depth and their 

contribution to the POC flux is variable and is affected by the configuration of the food chain 

and remineralization in the water column. The study of the POC flux its made by 

sedimentation traps, that collect particles in pre-programmed time intervals on the outer 

continental shelf of Cabo Frio. The swimmers (SW) are zooplankton that interference on POC 

flux calculation. The SWs enter actively into the sediment traps through vertical migration, 

causing an overestimation of particle flux. The sampling of FPs and SWs were performed 

with two sediment traps with 13 sampler bottles at 50 and 100 m depth. The sampling 

intervals were 5-7 days per bottle during fall and winter of 2011 and summer of 2012. The 

collected material in the bottles was sieved with 1 mm and 500 µm sieves to separate SWS. 

The FPs were picked from an aliquot of the sieved sample. SWs and PFs were separated, 

sorted and their C content was analyzed. The POC flux oscillated between 0.2 and 4,4 mg C 

m
-2

 day
-1

 being higher during the summer, this is a season with higher primary production due 

to a higher frequency of intrusions of SAWC in the photic layer. The SWs accounted for 63-

94 % of C collected in the trap and were composed mainly of copepods and pteropods. The 

flux of most groups of SWs increased during summer product of mayor food availability and 

decrease with depth. The C flux of PFs represents an average of 1.5 % of COP in the most of 

intervals, which suggests predominance of remineralization processes in the water column. 

The measured variables did not explain the increase of FPs in two intervals of winter (45-56 

% of POC), therefore there is a high physical dynamics of water masses at the collection point 

in the Cabo Frio upwelling system. The high presence of SWs and low flux of PFs and POC 

describes an area of with low productivity and high remineralization processes. 

 

Keywords: Fecal pellets. Zooplankton. Particulate organic carbon. Remineralization. 

Upwelling. Cabo Frio (RJ). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os oceanos controlam uma parte do ciclo global do carbono (C), absorvendo o CO2 

atmosférico e convertendo-o em matéria orgânica através da fotossíntese (DUCKLOW et al., 

2001). A assimilação do C pelo fitoplâncton e o consumo deste pelo zooplâncton promove a 

exportação do C para o fundo marino na forma de carbono orgânico particulado, este processo 

é denominado “bomba biológica” (BUESSELER et al., 2007). Analisar este processo é 

importante para conhecer o papel dos oceanos no controle das concentrações do CO2 

atmosférico (BUESSELER et al., 2001). Um componente do fluxo de carbono orgânico 

particulado (COP) são as pelotas fecais (PF) de zooplâncton e podem representar, dependendo 

do ambiente, entre <1 % até 100 % do fluxo de COP (URBAN-RICH, 1999). De forma geral, 

o fluxo de COP é mais representativo em áreas de elevada produção primária, tal como em 

grandes ressurgências na margen leste dos oceanos (VALENTIN, 1994).  

As regiões com presença de ressurgência de águas profundas ricas em nutrientes são 

caracterizadas por uma elevada produção biológica (VALENTIN, 1994). Os principais 

eventos de ressurgência ocorrem nas margen oriental dos oceanos, exemplo: na plataforma 

continental de Peru, Califórnia e noroeste e sul da África (THURMAN; TRUJILLO, 2004).  

Embora, com uma intensidade menor, na costa sudeste do Brasil ocorre um dos poucos 

eventos de ressurgência da margem oeste dos oceanos (FRANCHITO et al., 1998). O 

aumento da disponibilidade de séston resulta em uma modificação da comunidade de 

zooplâncton e um aumento na produção, velocidade de sedimentação e teor de C das PFs 

(FRANGOULIS et al., 2011). Junto aos fatores físicos, tais como velocidade de correntes, 

mistura das massas d‟água e processos de ressuspensão, configura-se a magnitude do fluxo de 

PFs na coluna d‟água.  

Ao contrário da baixa produtividade primária geral das margens costeiras brasileiras, 

Cabo Frio é uma região com eventos de ressurgência sazonal devido à influência da 

configuração orográfica e ventos do NE, principalmente na primavera e verão que permitem o 

afloramento da ACAS com aporte de nutrientes (nitrogênio e fósforo), incentivando a 

produtividade primária (VALENTIN, 1994). Existe pouca informação sobre os fluxos de C na 

plataforma continental brasileira e muitos destes trabalhos são resultados ainda não 

publicados (JENNERJAHN et al., 2010). O estudo do fluxo de COP com armadilhas fixas 

com sistema de coletas com fechamento automático (TS-traps) é escasso, se encontrou apenas 

um registro na planície abissal de Pernambuco em uma profundidade de 500 e 1550 m a 50 
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km do Rio são Francisco, leste do Brasil (JENNERJAHN et al., 1996), enquanto não há 

registros de outros estudos deste tipo no Brasil (HONJO et al., 2008).  

A implementação de armadilhas de sedimento envolve a presença de zooplâncton ou 

swimmers (SW) que entram de forma ativa nas armadilhas e morrem ao contato com o 

preservante, este processo ocasiona uma superestimação do fluxo COP (LEE et al., 1988). 

Este zooplâncton pode representar entre o 14-90 % do C coletado em armadilhas de 

sedimentação (BUESSELER et al., 2007).  

 O uso inédito de armadilhas fixas do tipo (TS-traps) na área de estudo oferece uma 

ferramenta para compreender a dinâmica dos SWs, PFs e COP em diferentes condições 

ambientais (alta e baixa produtividade) ao longo do tempo e da coluna d‟água na margem 

externa da plataforma continental na área do sistema de ressurgência de Cabo Frio, Rio de 

Janeiro, Brasil. 
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2 HIPOTESE 

 

Considerando que a ACAS, na margem continental  do sistema de ressurgência de 

Cabo Frio, não aflora até a superfície, a produtividade, o fluxo de carbono orgânico 

particulado (COP) e pelotas fecais são baixos, como também, superestimados devido à 

entrada ativa pela migração vertical  do zooplâncton. 
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3 OBJETIVO 

 

Determinar a variação do fluxo de carbono de swimmers e pelotas fecais mediante o 

uso de armadilhas de sedimento na margem externa da plataforma continental do sistema de 

ressurgência de Cabo Frio (SRCB) durante três temporadas climáticas.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar a abundância e variedade de swimmers e pelotas fecais coletados com 

armadilhas de sedimentação.  

• Descrever variações sazonais do fluxo de swimmers e pelotas fecais durante outono e 

inverno de 2011 e verão de 2012 em função das características oceanográficas. 

• Registrar as diferenças entre os fluxos de carbono de swimmers e pelotas fecais em 50 

e 100 m de profundidade em função da dinâmica das massas d‟água.  

• Comparar o fluxo de carbono de swimmers e pelotas fecais com o fluxo de carbono 

orgânico particulado nas três temporadas climáticas e nas duas profundidades de 

coleta. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

4.1 FLUXO DE PARTICULAS E CARBONO NO OCEANO 

 

Dentro do ciclo do C, o fluxo de partículas no oceano é um mecanismo para transferir 

o CO2 atmosférico ao fundo marinho na forma de COP, mediante um processo chamado 

“bomba biológica” (ITTEKKOT, 1996).  

 A “bomba biológica” começa na camada fótica, onde o CO2 dissolvido na água (que 

previamente entrou da atmosfera através da interfase água-atmosfera), é assimilado por 

produtores primários para produzir COP e oxigênio por meio da fotossíntese [CO2+H2O 

↔CH2O (COP) + O2] (BUESSELER et al., 2007; HONJO et al., 2008). Os produtores 

primários podem ser consumidos pelo zooplâncton, que usa uma grande parte do C orgânico 

como fonte de energia por meio de processos que liberam CO2, o C restante é liberado na 

forma de pelotas fecais (HONJO, 1997a).  

O fluxo de COP é composto por PFs de zooplâncton, fitoplâncton senescente que não 

foi consumido durante as florações fitoplanctônicas e por neve marinha (TURNER, 2002). 

Por sua vez a “neve marinha” é uma mistura de agregados orgânicos (>500 µm), constituída 

de bactérias, picoplâncton fotossintético, diatomáceas, dinoflagelados, outros produtores 

primários, material detrítico, carapaças e PFs ((TURNER, 2002).  

Os processos de exportação de COP para o fundo são a sedimentação passiva de 

partículas e o transporte ativo, que significa a produção de PFs em maior profundidade, por 

organismos que realizam migrações verticais  (BUESSELER et al., 2007; TURNER, 2002). O 

fluxo de COP diminui com a profundidade e a maioria é remineralizado pelo zooplâncton, 

bactérias e ciliados nos sistemas epipelágicos (HONJO et al., 2008). O COP que afunda fica 

disponível novamente nas cadeias tróficas de camadas superiores, quando é consumido pelo 

zooplâncton que migra para camadas mais superficiais e libera o C na forma de PFs 

(BUESSELER et al., 2007) (Figura 1). O COP não remineralizado é exportado para o fundo 

marinho e corresponde somente uma pequena parte do COP que foi produzido na superfície 

(HONJO et al., 2008). Com exceção das comunidades associadas às fontes hidrotermais, as 

comunidades bênticas e afóticas dependem totalmente do fornecimento de matéria orgânica 

provisionada pela pequena fração de fluxo COP que consegue descer além da camada 

epipélagica (BUESSELER et al., 2007).  
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Figura 1. A bomba biológica e os processos que regulam o fluxo de partículas nos oceanos. Matéria orgânica 

dissolvida (MOD).  

Fonte: BUESSELER et al., 2007. 

 

O método mais amplamente usado para estimar o fluxo e a exportação de COP são as 

armadilhas de sedimento (JAHNKE, 1990). Os estudos com armadilhas de sedimentos foram 

iniciados na década de 1970 e eram recipientes simples, com somente uma coleta para cada 

posicionamento. Pelas dificuldades técnicas e altos custos para posicionar as armadilhas no 

oceano aberto e em grandes profundidades, foi necessário desenvolver armadilhas que 

permitissem realizar varias coletas durante um mesmo posicionamento. Por isso a partir de 
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1983 foi implementado o uso de time series sediment traps (TS-Traps) (HONJO et al., 2008). 

As TS-traps são armadilhas que possuem sistemas automatizados de abertura e fechamento de 

cada uma das suas garrafas coletoras, em períodos predeterminados de tempo ou condições 

específicas do ambiente (Ex. turvação ou correntes) (HONJO et al., 2008).  Este tipo de 

armadilha permitiu realizar coletas sazonais, onde muitos pesquisadores usam a unidade de 

coleta de 15 dias para envolver períodos de um ano (HONJO, 1997b).Vários programas tem 

analisado estes padrões sazonais: Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS), Bermuda Atlantic 

Time-series Study (BATS) e Hawaii Ocean Time-series (HOT) (BUESSELER et al., 2007). 

Segundo Honjo et al. (2008) foram posicionadas pelo menos 426 armadilhas de sedimento 

distribuídas em 240 estações de coleta. O uso de armadilhas de sedimento é importante 

porque permite conhecer os processos que controlam a gradiente de CO2 na coluna d‟água e a 

magnitude da sua exportação para o fundo marinho, oferecendo uma ferramenta para entender 

o fluxo do C e a dinâmica de processos futuros do CO2 atmosférico (BUESSELER et al., 

2007). 

 

 

Figura 2. Fluxo de carbono orgânico particulado (COP) expresso em g C m-2 ano-1 nos primeiros 130 m de 
profundidade. 

Fonte: BUESSELER et al., 2007. 

 

O uso de armadilhas de sedimento permitiu observar que o fluxo de COP varia em 

diferentes áreas dos oceanos (Figura 2), em resposta às interações da disponibilidade de 

nutrientes, intensidade da produtividade primária e controles do ecossistema nos processos de 

exportação (BUESSELER et al., 2007). De forma geral as taxas de produtividade biológica 

são maiores nas margens continentais do que no oceano aberto devido a fatores como a 

Exportação de COP (g C m
-2

 ano
-1

) 
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ressurgência costeira de águas ricas em nutrientes e aporte de nutrientes continentais por 

escoamento (THUNELL, 1997).  

 

4.2 ZOOPLÂNCTON NAS ARMADILHAS DE SEDIMENTO 

 

O grande desafio no uso de armadilhas de sedimentos é a ausência de uma metodologia 

padronizada (BUESSELER et al., 2007). Adicionalmente existem fatores de interferência que 

afetam o calculo do COP, um desses fatores é o zooplâncton que entra ativamente na 

armadilha e morre quando entra em contato com o preservante contido nas garrafas coletoras 

(KARL; KNAUER, 1989; LEE et al., 1988). Este zooplâncton, conhecido como nadadores 

(em inglês swimmers), deve ser retirado para não ser incluído nas medições do material 

particulado coletado e evitar assim uma superestimação do cálculo de COP (LEE et al., 1988). 

Os crustáceos (copépodos e eufáusidos) e pterópodos são os principais constituintes dos SW, 

mas também podem ocorrer organismos gelatinosos e inclusive ictiplâncton (STEINBERG,  

et al., 1998).  

O grau de interferência dos SWs diminui com o aumento da profundidade devido à  

diminuição da exponencial da biomassa zooplanctônica com o aumento da profundidade e de 

formar geral, o seu aporte para o C coletado nas armadilhas de sedimento é mais 

representativo em ambientes de baixo fluxo de COP (BUESSELER et al., 2007). A influência 

dos SWs no cálculo do fluxo é variável, o material coletado nas armadilhas correspondente a 

SWs pode oscilar entre 14-90 % do total do COP (BUESSELER et al., 2007; HONJO et al., 

2008). 

 

4.3 PELOTAS FECAIS DE ZOOPLÂNCTON  

 

As PFs são constituintes do fluxo de COP, formado também por agregações orgânicas 

de >500 µm (“neve marinha”) e fitoplâncton em sedimentação (TURNER, 2002), sendo uma 

importante fonte de alimento para organismos de ecossistemas de águas profundas 

(SHATOVA et al., 2012).  

Uma característica de classificação das PFs é a forma. Considera-se, que as PFs 

retangulares são produzidas por salpas (ISEKI, 1981); as PFs cilíndricas (>1mm) por  

eufaúsidos (FOWLER, S.; SMALL, L., 1972); e as PFs elípticas por apendicularias 

(WILSON et al., 2008; TAGUCHI; SAINO, 1998). Os náuplios e microzooplâncton são 



23 

 

produtores de pequenas PFs esféricas (< 60 µm) e os pterópodos estão relacionados com a 

presença de PFs irregulares (WILSON et al., 2008). Os copépodos de menor tamanho 

produzem PFs em forma de pequenas elipses e os grandes são produtores de PFs cilíndricas 

com pontas redondeadas e presença de membrana peritrófica (MARTERNS, 1978; YOON et 

al., 2001). Por último, as apendicularias estão relacionadas com a produção de PFs elípticas 

de maior tamanho (GONZÁLEZ et al., 2000).  

As PFs podem contribuir de maneira variável para o fluxo de COP e seu fluxo está 

influenciado por vários fatores (GONZÁLEZ et al., 2000; WILSON et al., 2008). O seu 

aporte para o fluxo de COP varia entre um mínimo de <1 % (TAYLOR, 1989) até chegar a 

formar quase a totalidade dele (RIEBESELL et al., 1995a). A qualidade, quantidade e 

composição do séston influência  as taxas de produção de PFs (URBAN-RICH et al., 1999). 

O fluxo de PFs é positivamente relacionado com a produtividade primária (LANE; SMITH; 

URBAN; BISCAYE, 1994; TURNER, 2002). Uma alta disponibilidade de alimentos resulta 

em um incremento na produção, tamanho e conteúdo de C nas PFs (FRANGOULIS et al., 

2005). O aumento no tamanho nas PFs causa um incremento na velocidade de sedimentação e 

se reflete em uma probabilidade menor de ser consumido durante a sedimentação e finalmente 

ser exportadas para o fundo (TURNER, 2002). De forma geral as PFs afundam rapidamente, 

sua velocidade varia de uns poucos m até quase 3 quilômetros por dia  (TURNER, 2002). 

Geralmente as salpas (tunicados gelatinosos), produzem as PFs de maior tamanho, o 

que junto com as suas altas taxas de defecação, convertendo-as em importantes contribuintes 

de C que é exportado para o fundo (TURNER, 2002). Uma alta taxa de sedimentação diminui 

a probabilidade da PF ser consumida ou degradada na coluna de água, antes de ser exportada 

para o fundo.  

Apesar da alta velocidade de sedimentação, superior às outras partículas do COP, 

somente uma pequena fração das PFs consegue chegar às camadas mais profundas do oceano 

(GONZÁLEZ et al., 2000; POULSEN; KIØRBOE, 2006; WASSMANN et al., 2000). Alguns 

exemplos demonstram que entre 1-10 % das pelotas produzidas em camadas superiores, 

conseguem ser exportadas para o fundo (BATHMANN et al., 1987; GONZÁLEZ et al., 

1994). Esta diminuição do fluxo deve-se a processos de remineralização: coprofagia, 

fragmentação mecânica (coprohexy) e degradação por colonização bacteriana (coprochaly) 

(BUESSELER et al., 2007).  
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5 ÁREA DE ESTUDO 

 

5.1 OCEANOGRAFIA DA PLATAFORMA SUDESTE DO BRASIL 

 

A área de estudo está localizada na plataforma continental Sudeste (SE) do Brasil 

(Figura 3) que abrange entre 22-28
o
S, iniciando no Cabo de São Thomé (Estado de Rio de 

Janeiro) e finalizando  no cabo de Santa Martha (Estado de Santa Catarina) (KNOPPERS, 

2002).  

A margem continental SE do Brasil é bordejada pela Corrente do Brasil (CB) (Figura 

3). Está corrente faz parte do giro Atlântico Sul e tem sua origem na divisão da Corrente Sul 

Equatorial (CSE). A outra corrente que se forma pela divisão da CSE é a Corrente do Norte 

do Brasil (CNB), que se movimenta para o norte ao longo das costas NE de Sul America, e a 

CB que se desvia para o sul (THURMAN; TRUJILLO, 2004). O trajeto da CB finaliza na 

região da convergência subtropical (33-38°S), onde confluí com a corrente das Malvinas e se 

separa da costa em direção leste (SILVEIRA et al., 2000). 

  

Figura 3. Correntes superficiais e compartimentos da plataforma continental Brasileira. Em destaque, 

localização da área de estudo. Corrente Norte do Brasil (CNB), Corrente Sul Equatorial (CSE). Corrente do 
Brasil (CB). 

Fonte: KNOPPERS, 2002. 
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A água Tropical (AT) é uma constituinte da CB e se situa nos primeiros 200 m com 

águas quentes (>20 
o
C) e salinidade de 36, produto da intensa radiação e excesso de 

evaporação em relação à precipitação (NOGUEIRA, 2011; SILVEIRA et al., 2000) (Figura 

4). A água costeira (AC) localiza-se na parte interna da plataforma até uma profundidade de 

50 m (FERRAZ, 2003 apud LESSA, 2009). A água Costeira (AC) é resultado da mistura de 

água de plataforma, com influência da AT, Água Central do Atlântico Sul (ACAS) e aportes 

de águas fluviais que geram variação na temperatura e diminuição na sua salinidade 

(CARBONEL, 2003; NOGUEIRA, 2011). Abaixo da picnoclina, ocorre a ACAS entre 

aproximadamente 200 e 750 m de profundidade, com temperaturas entre 6-18 oC e salinidade 

entre 34,6 e 36  (NOGUEIRA, 2011).  

 

Figura 4. Principais massas de água na plataforma continental de Brasil. 

                                Fonte: FERRAZ, 2003. 

 

Castro-Filho (1996) propõe uma divisão da plataforma continental do norte do São 

Paulo em três regiões:  

 

 A plataforma continental interna se localiza entre a costa e a frente térmica profunda, 

sendo menos larga (10-30 km), profunda (20-40 m) e mais quente (>22 
o
C) e salina 

(34,4 e 35,4) no verão do que no inverno com 40-80 km de largura, 50-70 de 

profundidade e temperaturas e salinidades < 22 
o
C e 34,4-35,4, respectivamente. 

 A plataforma continental média é uma região localizada entre a frente térmica 

profunda (10-30 km da costa) e a frente halina superficial (60-80 km da costa e 
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profundidade entre 70-90 m) e com estratificação da coluna d‟água que quase 

desaparece durante o inverno pelo alargamento da região interna da plataforma. 

Principalmente durante o verão se observa a água de termoclina (18-20
 o

C ), com 

águas mais quentes (22-24
 o

C) com salinidade de 35-35,4 na superfície e frias (14-

15
o
C) e mais salinas (35,6-35,8) no fundo.  

 A plataforma continental externa se encontra entre frente halina superficial (60-80 km 

da costa) e a quebra da plataforma e se diferencia por possuir pouca variação sazonal 

tanto na temperatura e salinidade na superfície (22-24 
o
C e 35,6-36,2, 

respectivamente) quanto no fundo 14
o
C e 35,4 respectivamente.  

 

5.2 SISTEMA DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO  

 

As principais ressurgências costeiras se localizam no lado leste dos oceanos 

(CARBONEL, 2003), onde ocorrem ventos provenientes da circulação atmosférica geral, 

circulando ao redor de centros de alta pressão no médio dos oceanos (VALENTIN, 1994). 

São regiões com importância econômica devido à atividade pesqueira que nelas se realiza e 

localizam-se principalmente nas costas de Peru e da Califórnia (Oceano Pacifico); no oceano 

Atlântico, nas costas de Marrocos-Senegal e região do Cabo, norte e sul da África 

respectivamente, e nas costas Somália, pela ação de ventos de monção (VALENTIN, 1994). 

 

 

Figura 5. Esquema da ressurgência da corrente da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) e o deslocamento da 

água costeira (AC) e água tropical (AT). 
Fonte: Modificado de VALENTIN, 1994 com informação de ALBUQUERQUE et al., 2013 submetido. 

 

Cabo Frio é um exemplo de uma ressurgência na margem oeste dos oceanos, embora 

seja de uma magnitude menor que as ressurgências anteriormente mencionadas 

(CARBONEL, 2003). 
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Os eventos de ressurgência ocorrem principalmente na época de primavera-verão 

(CARBONEL, 2003). Neste período os ventos do NE, produzidos pela presença do 

anticiclone marítimo tropical, geram o afastamento de águas superficiais da AC-AT da costa 

através do transporte de Ekman (FERRAZ, 2004).  Este afastamento permite a intrusão da 

ACAS na plataforma continental e seu posterior afloramento na superfície (Figura 5) 

(VALENTIN, 1994).  

Outro fator que contribui para o desenvolvimento mais intenso da ressurgência em 

Cabo Frio é a configuração da costa e plataforma (Figura 7). Nesta região ocorre uma 

mudança da linha da costa na direção norte-sul para leste-oeste, o que origina uma 

divergência entre a costa e a CB, isto provoca uma área de menor pressão que favorece a 

ascensão da ACAS (VALENTIN, 1994). Além disto, a plataforma continental mais alargada 

de Cabo Frio suaviza o perfil do talude, facilitando a intrusão da ACAS (VALENTIN, 1994).  

Nas regiões tropicais e subtropicais, predomina a limitação de nitrogênio para a 

produção fitoplanctônica (NOGUEIRA, 2011). Em Cabo Frio as águas da CB (AC-AT) se 

caracterizam por apresentar poucos nutrientes com teores de nitrato (4 µM) e ortofosfato ( 0,4 

(µM) (VALENTIN, 2001). Por sua vez a ACAS possui maiores concentrações de nitrato e 

ortofosfato, atingindo valores de 18 e 1,3 µM, respectivamente (VALENTIN, 2001). Portanto 

uma alta taxa de produtividade e acúmulo de biomassa fitoplanctônica está relacionada com o 

aporte de nutrientes externos (aportes continentais ou da ACAS) (NOGUEIRA, 2011).  

Os ciclos de ressurgência na costa de Cabo Frio podem ser resumidos em três fases: A 

1
a
 fase de ressurgência das águas ricas em nutrientes da ACAS; a 2ª  fase quando acontece  o 

aquecimento das águas da superfície seguido de incremento na produção primária e  

decréscimo paralelo nas concentrações de nutrientes; e a 3ª que é a fase de subsidência, onde 

as águas retornam a um ambiente oligotrófico devido à diminuição do fitoplâncton pelo 

esgotamento de nutrientes (GONZALEZ-RODRIGUEZ et al., 1992). 

 

5.3 CLIMA NO SISTEMA DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO  

 

Na costa SE do Brasil predomina o clima tropical úmido (KNOPPERS, 2002), embora 

Cabo Frio seja uma região que possui um clima principalmente semi-árido quente com alto 

déficit de precipitação e um balanço precipitação-evaporação negativo (BARBIÉRI, 1994 

apud LESSA, 2009) 
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O clima de Cabo Frio depende da posição e velocidade das frentes frias.  Uma frente 

fria corresponde à zona de baixa pressão entre o anticiclone do Atlântico Sul e o Polar, com 

correntes de ar frias originadas no sul de Argentina. Durante a passagem de uma frente fria, 

mais frequentemente no inverno, predominam os ventos SO e chuvas, enquanto que nos 

períodos entre frentes (Verão) são mais habituais os ventos do NE (> 6m s
-1

) e pouca 

precipitação (<800 mm ano 
-1

) (VALENTIN, 2001). Outro fator que influência este clima 

seco é a posição afastada das regiões montanhosas em relação à costa, o que diminui a 

precipitação por efeitos orográficos, (BARBIÉRI, 1997 apud CRUZ, 2012). 

 

5.4 PLANCTON NO SISTEMA DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO  

 

As diferentes massas d‟água que ocorrem em Cabo Frio e os eventos de ressurgência 

provocam uma variação temporal e espacial na composição e abundância do zooplâncton 

(VALENTIN, 2001). Em ambientes oligotróficos e estratificados, a produção primária está 

dominada por fitoplâncton pequeno (picoplâncton). Ao contrário, em ambientes eutróficos e 

pouco estratificados ocorre fitoplâncton de maior tamanho, composto por principalmente de 

microfitoplâncton (principalmente diatomáceas cêntricas) (GUENTHER et al., 2008). Em 

Cabo Frio tem-se registrado densidades de zooplâncton de > 10 org. l
-1 

(66 mg  m
-3

 de massa 

seca) atingindo valores de 100 org. l
-1

 (220 mg  m
-3

 de massa seca) após a ressurgência no 

final de verão (VALENTIN, 2001).  

Existe um gradiente costa-oceano na abundância de fitoplâncton. As maiores 

concentrações de fitoplâncton se localizam na costa (Figura 6), próximas ao ponto da 

ressurgência da ACAS (paralelamente ao aquecimento progressivo das águas) (VALENTIN, 

1994). Da mesma forma, uma maior abundância e biomassa de zooplâncton localiza-se 

próximo à costa alcançando valores de 1000 org. m
-3

 (5000 em períodos de ressurgência) e 

diminuindo para menos de 500 org. m
-3

 na parte externa da plataforma continental 

(VALENTIN, 1984).  

Em áreas próximas à costa, a quantidade de Penilia avirostris (ordem Cladocera) é 

maior, superando inclusive às de copépodos, mas em períodos de ressurgência, com águas a 

18 
o
C, sua abundância diminui substancialmente e a do copépodo Calanoides carinatus 

aumenta, convertendo-o em indicador do afloramento da ACAS (VALENTIN, 1984).  
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Figura 6. Temperatura da superfície d‟água e quantidade de fitoplâncton Clorofila µg.l-1 em Cabo Frio. 

Fonte: VALENTIN, 1994. 

 

Incrementos na abundância de salpa (Thalia democrática) acompanham os aumentos 

na produtividade primária próxima à superfície (NOGUEIRA, 2011). As salpas possuem 

elevadas taxas de crescimento populacional, são filtradoras eficientes e podem causar 

decréscimo importante na disponibilidade de alimento para outros organismos herbívoros 

(NOGUEIRA, 2011; VALENTIN, 2001). Estes organismos se encontram preferencialmente 

em áreas neríticas externas e no verão (VALENTIN, 1984). Já na região oceânica, além da 

linha isobatimétrica de 200 m, a abundância de zooplâncton diminui e está composta por 80 

% de copépodos. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 LOCALIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO FUNDEIO OCEANOGRÁFICO 

 

O fundeio oceanográfico está localizado na plataforma continental de Cabo Frio 

(23°36‟ S, 041°34‟ W) ao noroeste do Estado do Rio de Janeiro em uma profundidade de 140 

m (Figura 7). 

  

Figura 7. Mapa de um detalhe da plataforma continental SE do Brasil e localização do fundeio oceanográfico 

(triângulo vermelho). Fonte: ALBUQUERQUE et al., 2013 submetido. 

 

O fundeio oceanográfico é formado por uma bóia de sub-superficie monitorada por um 

Surface Mooring Monitoring Beacon (SMMB) localizado a 30 m de profundidade com 300 

kg de empuxo, com o objetivo de oferecer estabilidade vertical à linha do fundeio. Ao longo 

da linha de fundeio foram instalados sensores de temperatura TibdiT v2 - OnsetComp a cada 5 

m. Dois perfiladores de correntes ADP Aquadopp 400 KHz / Nortek AS e um medidor de 

temperatura, condutividade e pressão CTD Plus V2/AML foram posicionados ao longo do 

fundeio.   

As armadilhas de sedimentos modelo McLaneParflux Mark 8-13 (Figura 8) são 

constituídas por um cone com abertura de 0.66 m
2
 e 13 garrafas coletoras montadas em um 

carrossel com sistema automatizado de fechamento e foram posicionadas em 50 m e 100 m de 

profundidade. Este trabalho analisa as primeiras 12 garrafas de cada fundeio.  
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6.2 PERÍODOS DE COLETA E PRÉ-TRATAMENTO DAS AMOSTRAS DAS 

ARMADILHAS DE SEDIMENTOS 

 

Os períodos de coleta integraram três temporadas climáticas: outono e inverno de 2011 

e verão de 2012 (Tabela 1). Em cada fundeio foram realizadas 12 coletas em intervalos de 5 

ou 7 dias cada e integraram períodos de coleta de 60 ou 84 dias (tabela 1) A preparação, 

posicionamento e recuperação da linha de fundeio foi realizada pela equipe do Projeto 

Ressurgência-UFF. 

 

Tabela 1. Configurações de tempo de coleta e peneiramento das armadilhas de 

sedimento. 

 
Fundeio II Fundeio III Fundeio IV 

Temporada Outono Inverno Verão 

Inicio 22 Mar.-2011 24 Jul.-2011 9 Dez.-2011 

Final 7 Jun.-2011 17 Set.-2011 24 Feb.-2012 

Vol. garrafa coletora (ml) 500 250 500 

Intervalos (dias) 7 5 7 

No. de intervalos 12 12 12 

Período de coleta (dias) 84 60 84 

Peneiramento 1 mm X X X 

Peneiramento 500 µm  X X 

 

As garrafas coletoras foram previamente lavadas em banho ácido (HCl 5 %) por 48 

horas. O preservante foi preparado com água de mar reconstituída com uma salinidade de 70, 

formalizada ao 4 % e tamponada com tetraborato de sódio (Na2B4O7·10H2O) até pH 8.   

 

Figura 8. Armadilhas de Sedimento McLane, Parflux Mark 8-13. (1) Grade superficial. (2) Cone. (3) Motor pré-

programado para expor as garrafas em intervalos de tempo predeterminados. (4) Carrossel que suporta as 

garrafas coletoras. (5) Garrafas coletoras. 
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Figura 9. Fluxograma do procedimento de peneiramento das amostras coletadas com armadilhas de sedimento para os fundeios de (A) Outono e (B) inverno e verão. 

Abreviatura: Pelotas fecais, PF; Swimmers, SW.  

 

 

3
2
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6.3 TRATAMENTO DAS AMOSTRAS DAS ARMADILHAS DE SEDIMENTOS 

 

No laboratório as amostras coletadas no outono foram peneiradas usando uma peneira 

de 1 mm de malha para separar os SWs >1 mm (Figura 9 A) e no inverno e verão foi 

implementada uma peneira adicional de 500 µm de malha (Figura 9 B). Cada amostra foi 

aliquotizada em quatro sub-amostras. Os SWs separados foram preservados em álcool 70 % e 

a quarta alíquota foi preservada (4
o
 C) para posterior análise de PFs.  

Complementariamente na coleta de inverno e verão, a triagem dos SWs foi feita logo 

depois do peneiramento para separar e recuperar o detrito aderido nos SWs (Figura 9B) 

(CONTE et al., 2001). Para evitar uma subestimação do fluxo de partículas, o detrito 

recuperado foi reintroduzido na amostra peneirada (BUESSELER et al., 2007) antes da sua 

aliquotização (Figura 9B). Os SWs separados, foram armazenados em tubos eppendorf  (3 ml) 

com solução preservante (formol 4 % tamponado com tetraborato de sódio).  

 

6.3.1 Triagem dos swimmers 

 

A triagem dos SWS foi realizada empregando uma lupa Carl Zeiss sem 2000-C e os 

SWs foram separados e contados nos grupos taxonômicos Copepoda, Pteropoda, 

Appendicularia, ictioplâncton, Hydromedusae, Ostracoda, larvas de Polychaeta, Salpidae, 

Chaetoguenata, Bivalvia usando a descrição taxonômica de Boltovskoy (1981). 

Adicionalmente o grupo Pteropoda fui dividido nos gêneros Cavolinia spp, Creceis spp e 

Limacina spp 1 e 2. O armazenamento dos SWs foi feito em tubos eppendorf de 3 ml com 

preservante  de S= 70, formalizado (4 %) e tamponado com tetraborato de sódio em um pH de 

8. 

Posteriormente os SWs separados foram lavados com água MiliQ para retirar o 

preservante, secos a 50 
o
C até peso constante.  

 

6.3.2 Análise de carbono dos swimmers 

 

Entre 5 e 10 mg da massa seca macerada da maioria dos grupos de SWs foi pesada 

utilizando uma balança Shimadzo Auw220D de 5 casas de precisão e encapsulada em cápsulas 

de estanho Elemental microanalyses 5x8. As amostras encapsuladas foram embaladas e 

enviadas para análise de C no laboratório UCDavis Stable Isotope Facility, Califórnia, USA.  
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6.4 TRATAMENTO DAS PELOTAS FECAIS 

 

6.4.1 Triagem das pelotas fecais 

 

As PFs foram medidas (comprimento, largura e altura) empregando o micrómetro 

incorporado em uma lupa Carl Zeiss sem 2000-C. O volume de cada PF foi obtido a partir do 

cálculo do volume de uma figura geométrica análoga usando as medidas registradas durante a 

triagem de PFs (Figura 10).  

 

Figura 10. Formas geométrica análoga das pelotas fecais (PFs) e respectiva equação para calcular seu volume de 

(A) Retangular, (B) Elíptica, (C) Esférica e (D) Cilíndrica. 

 

As PFs foram separadas e estocadas em tubos eppendorf 3 ml com solução de formol  

4 % tamponada com tetraborato de sódio em pH 8 e S:70.  

 

6.4.2 Análises das pelotas fecais 

 

Análises de C e δ
13

C
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As PFs do fundeio de verão das formas retangulares, cilíndricas e elípticas, foram 

lavadas com água milliQ em filtros GF/F de 25 mm previamente calcinados e pesados para 

retirar o formol e o sal do preservante. Posteriormente, os filtros foram secos a 50 
O
C durante 

36 h e o pesados uma balança analítica Shimadzo Auw220D de 5 casas de precisão. Três 

filtros adicionais foram embalados para estimar o branco do teor de C-N. 

Os filtros foram embalados em cápsulas de estanho Elemental microanalyses 12x6 e 

foram enviados para análises de C-N e δ
13

C no laboratório UC Davis Stable Isotope Facility, 

Califórnia, USA. 

 

Conteúdo elementar e microscopia eletrônica 

 

As PFs do fundeio de verão foram separadas nas formas selecionadas (retangular, 

elíptica, cilíndrica e esférica) e lavadas com água milliQ para retirar a salinidade e o formol 

proveniente da solução preservante. Posteriormente, as PFs foram secas a temperatura 

ambiente sobre a área adesiva de “plugs” para a sua análise. 

 As imagens e conteúdo elementar foram realizados em um Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) acoplado com um Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS) modelo TM 

1000 Hitachi no Laboratório de Video-microscopia do programa de pós-graduação em 

Geoquímica-UFF.  

 

6.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DO FLUXO DE SWIMMERS E PELOTAS FECAIS 

 

Com o objetivo de observar a existência de existe separação por grupos dos diferentes 

intervalos de coleta em função da semelhança do fluxo dos seus diferentes grupos de SWs, 

realizou-se uma análise de agrupamento, utilizando a distância euclidiana e o método de 

agrupamento da variância mínima (Ward´s method) do programa Statistica v. 8.0 (Statsoft, 

Inc).  

A fim de observar se existiu diferença entre os fluxos de C de PFs entre 50 e 100 m de 

profundidade, se efetuou a análise não paramétrica de Mann-Whitney (com significância de p 

<0,05). Finalmente, para verificar se existiu uma relação estatisticamente significativa entre o 

fluxo de C de PFs das duas profundidades, se executou a análise de correlação não 

paramétrica de Spearman com nível de significância de p <0,05. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 PARÂMETROS FÍSICOS 

 

Os registros de temperaturas acima da isoterma de 18 
o
C foram considerados como 

representativos da Água Tropical (AT) e/ou Água Costeira (AC). A termoclina de 18 
o
C foi 

considerada a transição da água da CB para a Água Central do Atlântico Sul (ACAS) 

misturada com AT (Figura 11).  

 

Figura 11. (A) Temperatura na coluna da água com a isoterma de 18oC (linha preta) e  profundidade da camada 

fótica (linha branca) ao longo do período de estudo. As linhas pontilhadas horizontais representam a posição das 

duas armadilhas de sedimento. (B) Vetores dos fluxos laterais durante o período de coleta.  

Fonte: ALBUQUERQUE et al., 2013 submetido. 
 

A armadilha superior localizada em 50 m se caracterizou por estar localizada na AT-

AC durante todo o período de amostragem. Por sua vez a armadilha do fundo em 100 m, 

situou-se principalmente na ACAS misturada. O deslocamento da AT-AC até os 100 m de 

profundidade foi ocasional no outono-inverno e mais frequente no verão.  

A 

B 

(CB) 

(CB) 

+ AT 
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O limite da camada fótica se posicionou quase sempre abaixo da armadilha em 50 m. 

A profundidade do limite da camada fótica oscilou entre os 70 e 90 m no outono, foi mais 

superficial no inverno (40-70 m) e teve uma menor oscilação no verão, situando-se em torno 

dos 70 m de profundidade.  

Em geral, a isoterma de 18 
o
C se posicionou abaixo dos 50 m, o que significou uma 

exposição quase permanente da armadilha em 50 m na AC-AT. Por sua parte, a armadilha em 

100 m ficou exposta a maior parte do tempo em águas da ACAS misturada com águas da AC-

AT, com exceção da temporada de verão onde o deslocamento da isoterma chegou repetidas 

vezes nessa armadilha. 

As intrusões da ACAS na camada fótica foram pouco comuns durante o outono e o 

inverno, enquanto que na maioria dos intervalos no verão a profundidade da ACAS foi menor 

do que a camada fótica. 

A direção dos fluxos laterais em 50 e 100 m foi similar (Figura 11 B). O fluxo 

predominante foi na direção sul com velocidade que variou entre 0,2 e 0,65 m/s. Por outro 

lado o fluxo com direção leste foi principalmente no sentido da plataforma (sinal negativo) 

com velocidades de -0,7 e 0,53 m/s (ALBUQUERQUE et al., 2013 submetido). 

   

7.2 SWIMMERS NAS ARMADILHAS DE SEDIMENTOS NO SISTEMA DE 

RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

7.2.1 Teor de carbono em swimmers 

 

O zooplâncton coletado na armadilha (SW) se dividiu em não gelatinoso e sem 

carapaça, não gelatinoso com carapaça (pterópodos e Bivalve) e gelatinoso (Salpidae e 

Hydromedusae). Os SWs não gelatinosos e sem carapaça apresentaram as maiores 

concentrações de C (41,9-48,9 %) e grupo dos copépodos apresentaram maiores teores de C 

(48 %). Os valores teóricos de C do zooplâncton gelatinoso foram 9,1 e 29 % de C da massa 

seca para Salpidae e Hydromedusae, respectivamente, estes valores são comparativamente 

menores aos teores dos outros tipos de SWs (Tabela 2).  

O grupo dos pterópodos, caracterizados por apresentar uma carapaça de carbonato de 

cálcio, se dividiu se nos subgrupos Limacina spp 1 e 2, Cavolinia spp e Cresceis spp  

Limacina spp 1 e 2 apresentaram um teor de C de 17,5 e 22 %, respectivamente. Os teores de 

Cavolinia spp e Cresceis spp foram de 16,2 e 22,2 %, respectivamente. Os bivalvos foram 
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pouco numerosos e por apresentar uma concha carbonatada, o seu teor de C (19,2 %) foi 

obtido a partir da média de C % dos 4 tipos de pterópodos. A razão C/N dos pterópodos foi 

comparativamente maior (5-6,4) ao resto do zooplâncton devido ao seu menor conteúdo de C. 

 

Tabela 2. Teores (%) de carbono (C) e nitrogênio (N), e razão C/N  dos diferentes 

grupos de swimmers (SW). 

SW C % N % C/N No. Amostras 

Copepoda 48,9 ± 1,4 10,1 ± 1 4,9 3 amostras 

Appendicularia 41,9 ± 1,6 10,7 ± 0,8 3,9 3 amostras 

Ictioplâncton 45 ± 1,4 10,4 ± 0,2 4,3 3 amostras 

Ostracoda 44,7 9,0 5,0 1 amostra 

Larva de Polychaeta 45,8 9,1 5,0 1 amostra 

Outros crustáceos 42,4 ± 2,2 9,6 ± 1 4,4 5 amostras 

Chaetognatha 44,1 11,6 3,8 1 amostra 

Salpidae** 29    

Hydromedusae*** 9,1    

Bivalve* 19,2    

Pteropoda        

Limacina spp 1 17,5 ± 5,3 4,0 ± 2,3 5,9 2 amostras 

Limacina spp 2 22 5,6 ± 5,3 5,3 1 amostra 

Cavolinia spp 16,2 ± 0,5 3,4 ± 6,4 6,4 3 amostras 

Cresceis spp 22,2 ± 5,4 5,9 ± 2 5,0 4 amostras 

* Teor de C obtido a partir da média de C dos grupos de Pteropoda; Teores teóricos de C segundo ** MADIN et 

al. (1981) e   ***.LARSON (1986). 

 

7.2.2 Fluxo de swimmers  >1mm 

 

Em 50 m, os menores fluxos de SWs  >1 mm foram no outono (110 SW m
-
² dia

-
¹) e os 

maiores no verão (232 SW m
-
² dia-¹). O inverno apresentou um fluxo intermédio (161 SW m

-
² 

dia
-
¹) (Figura 12). Os fluxos foram compostos principalmente por Copepoda e Pteropoda. No 

outono, os copépodos foram mais abundantes (45 %) do que os pterópodos (34 %). No 

inverno se observou um fluxo predominante de Pteropoda com 90 m
-
² dia

-
¹ (56 %) seguido de 

Copepoda com 31 m
-
² dia

-
¹ (19 %). Contrariamente no verão, Copepoda foi maior com um 

fluxo de 89 m
-
² dia

-
¹ (38 %), seguido de Pteropoda com 36 m

-
².dia

-
¹ (16 %). Adicionalmente o 

verão apresentou um grande fluxo de hidromedusas e de outros crustáceos com 50 m
-
² dia

-
¹ 
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(22 %) e 28 m
-
² dia

-
¹ (12 %), respectivamente. Os grupos restantes tiveram uma representação 

menor do que o 11 % do fluxo total. 

 

 

Figura 12. Fluxo de swimmers (SW) expresso em SW m-² dia-¹, durante as três estações amostradas, separados 

do detrito através de peneiras de 1 mm e 500 µm de malha.  

 

Em 100 m de profundidade, os fluxos de SWs >1 mm foram menores do que em 50 m. 

Em 100 m, os menores fluxos foram no inverno, onde se coletou principalmente pterópodos 

no intervalo 9 (488 SW m
-
² dia

-
¹) e os maiores foram no verão (53 SW m

-
² dia

-
¹) com altos 

fluxos de copépodos (60 %) e pterópodos (15 %). Adicionalmente nesta temporada, o fluxo 

da maioria dos outros SWs aumentou, oscilando entre 08 e 3,3 m
-
² dia

-
¹ (Figura 12).  Os 

fluxos de SWs de outono foram 27 SW m
-
² dia

-
¹ e compostos majoritariamente por 72 % de 

pterópodos.  

O fluxo de pterópodos >1 mm em 50 m foi constituído, em sua maioria, por Limacina 

spp 1 (40 ± 20 %), Cresceis spp (22 ± 20 %) e Cavolinia spp (32 ± 20 %). Ressalta-se que em 

100 m este fluxo foi formado principalmente por Limacina spp 1 com ausência de Cavolinia 

spp. 
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Figura 13. Análise de agrupamento dos diferentes grupos de swimmers coletados com armadilhas de sedimento 

durante as temporadas de coleta outono (Out), inverno (Inv) e verão (Ver); em profundidades de 50 e 100 m.  

 

A composição dos fluxos de SWs em 50 m foi variável e não permitiu um 

agrupamento claro que caracterizasse uma temporada em particular (Figura 13). Embora, os 

maiores fluxos de SWs apresentaram-se durante o verão (232 ± 237 SW m
-
² dia

-1
) (Figura 15), 

isto se reflete parcialmente no grupo A da análise por agrupamento (Figura 13 A). O grupo B 

é formado pelos menores fluxos do verão e os maiores de inverno e outono. 

Por outro lado os fluxos de SWs em 100 m se diferenciaram claramente em três 

grupos (Figura 13 B). O grupo A com os maiores fluxos de SWs provenientes do verão, 

seguido por fluxos menores principalmente do outono no grupo B e por último, o grupo C 

formado majoritariamente por intervalos com ausência de SWs do inverno. 

 

7.2.3 Fluxo de swimmers de 500 µm  

 

Em 50 m o fluxo no verão de SW coletados com a peneira de 500 µm de malha (SWs 

500 µm) foi de 82 SW m
-
² dia

-
¹ e menor do que no inverno, formado majoritariamente por 

50 m 

100 m 

A 

B 
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copépodos (65 %) e pterópodos (16 %). Por outro lado, o fluxo do inverno foi 150 SW m
-
² 

dia
-
¹, composto principalmente por pterópodos (50 %), copépodos (25 %) e outros crustáceos 

de (15 %) (Figura 12). 

Em 100 m o fluxo de SWs 500 µm no outono foi menor do que no verão (Figura 12), 

apresentando um fluxo de 17 SW m
-
² dia

-
¹, constituído totalmente por pterópodos coletados 

somente nos intervalos 5, 8 e 9. O fluxo de verão foi 29 SW m
-
² dia

-
¹, integrado 

principalmente por copépodos (41 %), pterópodos (32 %) e ostrácodos (23 %).  

Por sua vez, o fluxo de pterópodos de 500 µm se distinguiu pela ausência de Cavolinia 

spp e predominância de Limacina spp 1 (44-74 %) em 50 m e uma totalidade de Limacina spp 

1 em 100 m. 

 

7.2.4 Fluxo de carbono de swimmers >1mm  

 

Em 50 m, o menor fluxo de C-SW > 1 mm de (13,2 mg C m
-
² d

-
¹) foi no outono 

(Figura 14), formado principalmente por pterópodos (65 %) com outros fluxos importantes 

que oscilaram entre 1,1 e 1,6  mg C m
-
² d

-
¹ (9-12 %), representados por copépodos, outros 

crustáceos e ictioplâncton (Figura 14). O maior fluxo de  C-SW > 1 mm (17,4 mg C m
-
² d

-
¹) 

foi no inverno, integrado por 68 % de pterópodos, 13 % de outros crustáceos e 8 % 

copépodos. Por sua vez, o fluxo do verão foi 14,5 mg C m
-
² d

-
¹ formado por 32 % de 

Pteropoda, 28 % de Copepoda, 18 % de ictioplânton e 8 % de Hydromedusae  (Tabela 3).  

Em 100 m o aporte de C-SW > 1 mm foi consideravelmente menor que em 50 m 

(Figura 14), sendo até 26 vezes menor ou inexistente (inverno). O menor fluxo de C-SW > 1 

mm foi no inverno (0,7 mg C m
-
² d

-
¹ ) onde a maioria dos intervalos não apresentaram fluxos 

e a coleta foi constituída basicamente por pterópodos coletados no intervalo 9 (6,8 mg C m
-
² 

d
-
¹) (Figura 15).  

Por outro lado o maior fluxo de C-SW > 1 mm (4 ± 2,4 mg C m
-
² d

-
¹) ocorreu no 

verão, sendo ao redor de ¼ do fluxo em 50 m. Os principais contribuintes para o fluxo foram 

copépodos (41 %), outros crustáceos com (22 %), pterópodos (12 %) e ictioplâncton (11 %) 

(Tabela 3).  

A característica do fluxo C de pterópodos > 1 mm foi a dominância de Cavolinia spp 

em 50 m (76-96 %) e a sua ausência em 100 m (excetuando outono com 36 %), sendo em esta 

ultima profundidade dominada por Limacina spp 1 e Cresceis spp. 
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Figura 14. Fluxo de carbono de swimmers (C-SW) expresso em mg C m-² dia-¹ durante as três estações de 

coleta,  separados do detrito através de peneiras de 1 mm e 500 µm de malha.  

 

7.2.5 Fluxo de carbono de swimmers de 500 µm 

 

Os fluxos de C-SW na peneira de 500 µm são até 7 vezes menores (inverno) do que na 

de 1 mm da mesma profundidade e temporada (Figura 14). 

Em 50 m o menor fluxo (2,8  mg C m
-
² d

-
¹) foi durante o inverno (Figura 14), foi 

formado principalmente por pterópodos (68 %), copépodos (14 %) e outros crustáceos (11 %), 

enquanto o maior fluxo foi durante o verão (1,6 mg C m
-
² d

-
¹) foi constituído majoritariamente 

por copépodos (41 %), outros crustáceos (12 %) e ictioplâcton (11 %) (Figura 14). 

 Em 100 m se registrou um fluxo menor do que em 50 m. Durante o inverno o fluxo 

foi nulo na maioria das garrafas, apresentou uma média foi 0,3 mg C m
-
² d

-
¹ mas a maioria se 

concentrou no intervalo 9 (2,5 mg C m
-
² d

-
¹) Figura 15). Por sua vez no verão, o fluxo do 0,4 

mg C m
-
² d

-
¹ se dividiu principalmente em pterópodos (44 %), copépodos (24 %), ostrácodos 

(26 %) e outros crustáceos (6 %). 

Detalhando o fluxo de C de pterópodos de 500 µm observou-se uma ausência de 

aportes de Cavolinia spp e uma predominância de Limacina spp 1 tanto em 50 m (43-79 %) 

quanto em 100 m (77-100 %).  
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7.2.6 Comparação do fluxo de carbono de swimmer e carbono orgânico particulado 

 

Swimmers > 1 mm  

 

Em 50 m de profundidade o fluxo de COP foi (1,88 ± 0.76) no outono (Tabela 3). O 

fluxo de C-SW > 1 variou muito, entre 0,9 (intervalo 9) e 38  mg C m
-
² d

-
¹ (intervalo 2) 

(Figura 15) e representou 82 ± 9,8 % do C total coletado na armadilha (SW + detrito) (Tabela 

3). Seguidamente durante o inverno aconteceram os maiores aportes de C-SW > 1mm nos 

intervalos 5, 6, 8, 11 e  12 com fluxos entre 23 e 28 mg C m
-
² d

-
¹ (Figura 15), constituindo  81 

± 35 % do total do fluxo de C nas armadilhas (Tabela 3). Por último no verão ocorreram os 

maiores fluxos de COP do estudo (2.39 ± 1.25), a variação do fluxo de C-SW > 1mm foi 

menor (14 ± 4,3 mg C m
-
² d

-
¹), representando 81 ± 8.3 % do total do C coletado (Tabela 3).  

O aporte de SWs >1 mm para o C total coletado na armadilha e o fluxo de COP 

diminuiu em 100 m, nesta profundidade o maior aporte de SWs >1 foi durante o verão 

(Tabela 3). 

 Em 100 m, o fluxo de COP no outono foi 0.98 ± 0.55 mg C m
-2

 dia
-1

, e o C-SW>1 

integrou 57 ± 25 % do total do C excetuando os intervalos onde foi mínimo ou nulo (Tabela 

3). Posteriormente no inverno, o fluxo de COP foi o menor de todo o estudo (Tabela 3) e a 

maioria dos intervalos não coletaram SWs (Figura 15), apenas os intervalo 5, 8, 9, com fluxos 

de 0,57, 0,52 e 0,64 mg C m
-
² d

-
¹, respectivamente (Figura 15); este C-SW representou 35 ± 

27 % do C nesses intervalos. Finalmente no verão aconteceu a maior contribuição dos SWs 

para o C na armadilha (68 ± 17 %), o fluxo de C-SW >1 mm foi maior que as outras duas 

temporadas (4 ± 2,5 mg C m
-
² d

-
¹) e se apresentou em todos os intervalos, além disso o fluxo 

de COP foi 46 ± 56 % menor do que o fluxo de C-SW >1mm (com exceção do intervalo 10) 

(Figura 15). 
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Tabela 3. Fluxo (mg C m
-
² d

-
¹) de carbono orgânico particulado (COP), % de carbono de 

swimmers (C-SW) >1 mm e 500 µm do total do carbono coletado nas armadilhas de 

sedimento (SWs + detrito). SWs principais (ppas.): Copepoda (CP), Pteropoda (PT), 

outros crustáceos (CT), ictioplâncton (IC) e Hydromedusae (HM). 

  
Fluxo 

COP 

C-WC 

>1 mm 

(%) 

C-SW 

500 µm 

(%) 

SW > 1mm 

ppas. 

C-SW  

>1 mm 

ppals. (%) 

Fluxo de C-SW 

mínimo ou ausente 

(intervalos) 

Outono        

 50 m 1,88 ± 0,76 82 ± 9,8  CP 11  

     PT 65  

     CT 12  

     IC 9  

 100 m 0,98 ± 0,55 57 ± 25   CP 9 1-3 

    PT 67  

    CT 11  

Inverno        

 50 m 1,21 ± 0,41 81 ± 35 12 ± 7,1 CP 8  

     PT 68  

     CT 13  

     IC 5  

 100 m 0,58 ± 0,53 35 ± 27 35 ± 7,3 PT 100 1-4, 6, 7, 10, 11 

Verão        

 50 m 2,39 ± 1,25 81 ± 8,3 6,4  ± 4,5 CP 28  

     PT 32  

     CT 7  

     IC 18  

     HM 8  

 100 m 1,06 ± 0,39 68 ± 17 8,3 ± 5,6 CP 42  

     PT 12  

     IC 22  
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Figura 15. Fluxo de carbono (C) de swimmers (SW) e carbono orgânico particulado (COP) durante os três períodos de amostragem. Os números representam cada garrafa da 

armadilha de sedimento que coletou amostras durante intervalos pré-determinados de tempo. *Ausência de dado de COP no intervalo 9 em 50 m. 
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Em 100 m no inverno, o C-SW de 500 µm se apresentou somente nos intervalos 8, 9 e 

12 (Figura 15) e nesses intervalos representou 35 ± 7,3 % do C total. No Verão o fluxo de C-

SW 500 µm aumentou aparecendo em todos os intervalos (0,4 ± 0,3 mg C m
-
² d

-
¹) (Figura 15) 

e constituindo 8,3 ± 5,6 % do total do C coletado (Tabela 3). 

7.2.7 Considerações metodológicas sobre a separação dos swimmers 

 

Não existe um padrão nas metodologias de armadilhas de sedimento (BUESSELER et 

al., 2007), o que ocasiona a sua variação (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Comparação de métodos para remover os swimmers. 

PENEIRAMENTO TRIAGEM ÁREA DE ESTUDO REFERÊNCIA 

 X Giro do  Atlântico 

Norte 

 Knap et al. (1997) 

 X Giro do  Atlântico 

Norte 

 Steinberg et al. (2001) 

 X Margem continental 

Oeste de Europa 

 

Antia (1999) 

330 μm X  IOC e SCOR  (1994) 

335 µm, 1 mm, 2 mm X  Karl e Knauer (1989) 

410 μm < 410 μm Baia Monterey Bay, 

California (USA) 

Steinberg et al. (1998) 

    1mm < 1mm SO do Mar 

Mediterrâneo  

Sanchez-Vidal et al. (2005) 

1500 e 600 µm <  600 µm NO do mar 

Mediterrâneo  

Miquel et al. (1994) 

1000 e 500 –μm  Giro do  Atlantico 

Norte 

Conte et al. (2001) 

335 μm  Norte Oceano Pacifico Karl et al. (1996) 

5 e 1 mm  Oceano Austral,  

Pacífico Ocidental 

Honjo et al. (2000) 

1 mm    Honjo et al. (2008) 

 

Apesar disto, alguns programas de monitoramento (IOC; SCOR, 1994; KNAP et al., 

1997) tem proposto protocolos com objetivo padronizar os procedimentos para que os 

resultados e a sua comparação sejam mais confiáveis. A metodologia do uso de uma peneira 

de 1 mm de malha para separar os SWs é utilizada em muitos trabalhos (HONJO et al., 2008).  
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Por este motivo se escolheu esta metodologia no fundeio de outono. Porém ao realizar 

a triagem das PFs na alíquota 4 (Figura 9), observou-se que uma quantidade considerável de 

SWs conseguiram passar a peneira de 1 mm e portanto estariam criando uma superestimação 

do fluxo COP. Isto motivou o uso de uma segunda peneira de 500 µm de malha (CONTE et 

al., 2001) a partir do fundeio de inverno. 

 

7.3 PELOTAS FECAIS NAS ARMADILHAS DE SEDIMENTO NO SISTEMA DE 

RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

7.3.1 Formas e composição de carbono e nitrogênio das pelotas fecais 

 

É apresentado o número de pelotas fecais (PFs) coletadas para realizar as análises de 

C, N e δ
13

C (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Número (No.) de pelotas fecais (PFs), teor de carbono (C), razão C/N e 

composição isotópica  de carbono (δ
13

C). 

 
No. 

(PF) 

Vol. Total 

(mm
3
) 

Vol. Medio 

(mm
3 

x PF) 

Teor de C 

(mg C mm
3
) 

Razão C/N δ
13

C ‰ 

Outono       

Retangular 90 10,6 0,07 0,023 6,0 -21,2 

Cilíndrica 208 1,64 0,005 0,045 7,8 -23,3 

Elíptica 1026 1,56 0,001 0,065 11,9 -23,1 

Inverno       

Retangular 116 6,88 0,04 0,027 9,4 -20,1 

Cilíndrica 1787 12,6 0,006 0,032 8,3 -19,2 

Elíptica 1184 30,5 0,013 0,028 9,3 -19,3 

Esférica* 126 0,23 0,001    

Verão       

Retangular* 48 3,97 0,08    

Cilíndrica* 1011 3,7 0,009    

Elíptica* 437 1,17 0,004    

Esférica* 23 0,09 0,001    

* Falta de análise de composição química por falta de amostra suficiente ou porque as PFs foram destinadas para 

análise de microscopia eletrônica. 



48 

 

O teor de C variou de 0,023 mg C mm
3
 de PFs retangulares no outono para 0,065 mg C 

mm
3
 nas PFs elípticas de outono. Foi calculada a razão C/N e os valores se registraram uma 

faixa de 6 a 11,9. Os valores de δ
13

C de PFs de outono foram mais leves (-23,1 ‰) 

comparadas ao inverno (-19,2 ‰). 

O aporte das PFs retangulares, expressado em fluxo de PF m
-
² dia

-
1, variou entre 1 e 

13 %, sendo este o grupo menos numeroso (Figura 16 A). A forma de PFs mais abundante foi 

a cilíndrica (25-77 %), seguida da elíptica (20-70 %). As PFs esféricas estiveram presentes 

somente no inverno (50-100 m) e no verão (50 m). O seu fluxo representou uma fração muito 

pequena do fluxo total de PFs variando entre 2 e 8 %. 

 

 

Figura 16. Contribuição relativa das diversas formas de pelotas fecais (PFs). (A) Fluxo de PFs; (B) Fluxo de 
carbono (C) de PFs. 

 

 

A contribuição para o fluxo de C-PF retangulares (Figura 16 B) foi mais representativa 

do que o seu aporte para o fluxo de PFs (Figura 16 A). O fluxo de C-PF retangulares 
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constituiu um mínimo 8 % no inverno (100 m), atingindo um máximo de 71 % no outono 

(100 m). O menor aporte (8 %) para o fluxo de C-PF durante o inverno das PFs retangulares 

(Figura 16 B) foi influenciado pelo aumento do fluxo de C de PFs cilíndricas e elípticas nos 

intervalos 1 e 6 (Figura 17).  Por outro lado, o aporte das PFs cilíndricas (19-57 %) e elípticas 

(5-66 %) para o fluxo C-PF (Figura 16 B) foi menor em relação à sua contribuição para o 

fluxo de PFs (Figura 16 A). 

 

7.3.2 Variação temporal e espacial do fluxo de carbono das pelotas fecais 

 

Durante o inverno registraram-se os maiores fluxos de C-PF nos intervalos 1, 6 e 8. 

No intervalo 1 as PFs cilíndricas mostraram valores em 50 m de 0,15 mg C m
-
² dia

-1 
 e  a 100 

m de 0,24 mg C m
-
² dia

-1
, enquanto as PFs elípticas exibiram fluxos de 0,43 e 0,11 mg C m

-
² 

dia
-1 

 em 50 e 100 m, respectivamente (Figura 17). No intervalo 6, os maiores fluxos de C-PF 

(mg C m
-
² dia

-1
) a 50 m foram de 0,042 (PF cilíndrica), seguidos por 0,08 (PF rectangulares) e 

0,36 (PF elíptica), enquanto que em  100 m o fluxo foi 0,043 (PFs elípticas). Por último, o 

fluxo de C-PF retangular no intervalo 8 em 50 m foi 0,072 mg C m
-
² dia

-1
.  

Durante o outono em 50 m, os maiores fluxos de C-PF estiveram representados pelas 

formas retangulares e elípticas variando entre 0,02 a 0,03 mg m
-
² dia

-1
nos intervalos 4 e 5. Por 

outro lado, as garrafas 3 e 4 de 100 m contiveram os maiores fluxos de C-PF constituídos por 

formas retangulares variando entre 0,03 e  0,05 mg C m
-
² dia

-1 
nos intervalos 4 e 9. 

Durante o verão, os fluxos de C-PF foram os menores de todo o estudo com uma 

média de 0,002 mg C m
-
² dia

-1
. Unicamente o intervalo 12, na profundidade de 50 m, as PFs 

retangulares e cilíndricas registraram altos fluxos de 0,02 e 0,04 mg C m
-
² dia

-1
, 

respectivamente.  

A comparação entre os fluxos de C-PF em 50 e 100 m com o Test Mann-Whitney (P 

<0,05) (Tabela 6) mostrou que durante a primavera e o verão os fluxos foram semelhantes nas 

duas armadilhas e no inverno diferente, sendo nesta temporada maiores em 50 m. Por outro 

lado, a análise de correlação de Spearman (p <0,05) determinou a variação dos fluxos de PFs 

em 50 e 100 m está relacionada somente em algumas formas de PFs de algumas temporadas, 

mas não se apresenta uma tendência que possa descrever a relação entre os fluxos de uma 

forma de PF especifica em uma determinada temporada (Tabela 6). 
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Figura 17. Fluxo de carbono (C) dos diferentes grupos de pelotas fecais (PFs) durante os três fundeios realizados: outono e inverno do 2011 e verão do 2012.  

0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Dez Jan Fev 

OUTONO 2011 INVERNO 2011 VERÃO 2012 

fl
u
x
o

 (
m

g
 C

 m
- ²
 d

- ¹
) 

50 m  C-Rectângulo 50 m C-Cilíndro 50 m C-Elípse 50 m C-Esfera 

100 m C-Rectângulo 100 m C-Cilíndro 100 m C-Elípse 100 m C-Esfera 

5
0

 



51 

 

Por outro lado o teste de correlação de Spearman (P < 0,05) determinou a variação dos 

fluxos de PFs em 50 e 100 m está relacionada somente em algumas formas de PFs de algumas 

temporadas, mas não apresenta uma tendência que possa descrever a relação entre os fluxos 

de uma forma PF especifica em uma determinada temporada (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Análise de diferenças e correlações entre os fluxos de carbono dos diferentes 

tipos de pelotas fecais. As pelotas esféricas foram omitidas pelo baixo número de 

ocorrência. Em ressalte, as relações estatisticamente significativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 Aporte de carbono de pelotas fecais no fluxo de carbono orgânico particulado  

 

Em 50 m os menores fluxos de COP aconteceram durante o inverno (1,2 ± 0,4 mg C 

m
-
² dia

-1
, enquanto os maiores se localizaram no verão 2,4 ± 1,3. Durante o verão, os fluxos 

atingiram valores de 4,4 mg C m
-
² dia

-1 
(garrafa 12, 50 m). Os fluxos de COP (mg C m

-
² dia

-1 
) 

foram comparativamente menores a 100 m em relação a 50 m. O menor fluxo em 100 se 

localizou no inverno (0,58 ± 0,53) e o maior no verão (1,01  ± 0,38).  

O aporte de C-PF para o fluxo de COP durante a temporada de outono foi baixo, tanto 

nos 50 m (0,76 % ± 0,67) quanto nos 100 m (1,87 % ± 2,58). A maior contribuição de C-PF 

se situou no terceiro intervalo em 100 m (0,03 mg C m
-
² dia

-1
), representando 8,4 % do fluxo 

de COP (Figura 17). 

 
Retangular Cilíndrica Elíptica 

Test T. Mann-Whitney, P < 0,05    

Outono 2011 0,88 0,4 0,12 

Inverno 2011 0,035 0,04 0,025 

Verão 2012 0,09 0,37 0,23 

Correlação Spearman  P < 0,05    

Outono 2011 0,006 0,006 0,253 

Inverno 2011 0,001 0,100 0,00001 

Verão 2012 0,284 0,005 0,766 



52 

 

 

Figura 18. Fluxos de carbono de pelotas fecais (C-PF) e carbono orgânico particulado (COP). Os números do eixo horizontal representam os intervalos de 

coleta.  *Ausência de dado de COP no intervalo 9 em 50 m. 
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Os maiores aportes de C-PF para o fluxo de COP aconteceram no inverno, nos 

intervalos 1e 6 (Figura 17). O C-PF da garrafa 1 conformou 56 % (0,59 mg C m
-
² dia

-1
 ) do 

COP em 50 m e 16,7 % (0,35 mg C m
-
² dia

-1
 ) nos 100 m. Na garrafa 6, o aporte de C-PF para 

o fluxo de COP,  foi 45 % (0,48 mg C m
-
² dia

-1
 ) e 7,1 % (0,05 mg C m

-
² dia

-1
) em 50 e 100 m, 

respectivamente.  O C das PFs nos intervalos restantes representaram uma média entre 1,3 e 2 

% do fluxo de COP. 

Durante o fundeio de verão se registrou um aporte médio de 0,39 ±0,36 % na 

armadilha de 50m 0,8 % ± 0,7 na armadilha de 100m. 

7.3.4 Composição elementar de pelotas fecais 
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Figura 19. Imagens geradas no microscópio eletrônico de varredura (MEV) das diferentes classes de pelotas 

fecais e seus espectros EDS. (A) Retangular, (B) Elíptica, (C) Cilíndrica, (D) Esférica. Os espectros EDS 
pertencem à área dentro do quadro desenhado. 

 

A análise das imagens mediante o microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

permitiu notar, além da forma das PFs, a textura após submetê-las à desidratação para poder 

ser analisadas (Figura 19). Pode-se observar uma textura irregular na superfície ao detalhar as 

(Figura 20 A). A maior parte de uma PF é de natureza amorfa, embora seja possível distinguir 

a presença de uma membrana peritrófica no caso das PFs elípticas (Figura 20 B). Além disso, 

pode-se diferenciar no seu interior estruturas fitoplanctônicas, tais como carapaças de 

cocolitoforídeos, frústulas de diatomáceas (Figura 20 C-D) ou restos carapaças de organismos 

(Figura 20 E-F).   

 
Tabela 7. Análise de composição elementar no MEV/EDS da seção da pelota fecal 

ressaltada em quadrado branco na Figura 19. 

 PESO %* 

 Retangular Cilíndrica Elíptica Esférica 

Oxigênio 49,8 ± 2 47,6 ± 4,6 48,4 ± 3,2 50,7 ± 3,4 

Carbono 25,4 ± 3,5 23,5 ± 3,4 24,6 ± 6,8 32,2 ± 3,4 

Sílicio 7,5 ± 0,7 6,9 ± 1 10,9 ± 6,1 6,0 ± 1,4 

Cálcio 7,8 ± 1 4,1 ± 0,7 7,4 ± 2,8 5,5 ± 0,2 

Alumínio 4,6 ± 0,6 5,0 ± 0,5 3,8 ± 1,3 2,5 ± 1,2 

Ferro 1,1 ± 1,4 1,5 ± 1,1 0,7 ± 0,8 3,9 ± 4,5 

Sódio 1,0 ± 0,7 4,5 ± 2,7 1,4 ± 1,2  

Cloro 1,6 ± 0,9 5,8 ± 3,3 2,5 ± 1,2  

Enxofre  0,2 ± 0,4 0,1 ± 0,2  

Magnésio 0,8 ± 0,1 0,5 ± 0,4   

Potássio 0,2 ± 0,3    

*Média e desvio padrão de dos resultados de 4 Análise de composição elementar  

 

D H 
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As análises realizadas da composição elementar realizados no MEV/EDS em PFs 

(Tabela 7) assinalaram alto teor de oxigênio (47 % - 50 %), sódio (1,4 % - 41,8 %) e carbono 

(23,5 % -32,2 %). É importante ressaltar o alto conteúdo de sílicio e cálcio nas PFs (4,1 % 

10,9 %). Os outros elementos, tais como o alumínio, cloro, ferro e magnésio apresentaram 

menores porcentagens do que 5,8 %.  

 

Figura 20. Estruturas de Pelotas Fecais (PF). (A) PF cilíndrica, cristais de sal e textura da matéria fecal 

desidratada; (B) Detalhe da membrana peritrófica de PF elíptica; (C) Frústula de diatomácea; (D) 

Cocolitoforídeo; (E-F) Matéria amorfa e parte de uma carapaça.  
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7.3.5 Considerações metodológicas da triagem de pelotas fecais 

 

Inicialmente se pensou na possibilidade de utilizar valores teóricos de C em PFs, caso 

não se conseguisse coletar amostra suficiente de PF para realizar análise C-N. Devido a esta 

limitação e ao fato da triagem de PF ser um processo que demanda tempo, muitos autores 

preferem o uso de valores teóricos para achar a partir do volume das PFs o seu conteúdo de 

carbono (WASSMANN et al., 2000). Os mais usados são os fatores 0,6 e 0,11 mg C mm
3
 

(WASSMANN et al., 2000). Mas é evidente a variação que existe nos valores propostos 

(Tabela 8). Por tanto o uso de valores teóricos de conversão acarreta uma superestimação no 

cálculo do fluxo de C de PFs. 

 

Tabela 8. Valores teóricos de carbono usados em outros estudos. 

Fator 

(mg C mm
3
) 

Área de estudo Autor 

O,023-0,07  Cabo Frio  Este estudo  

0,03  Mar de Creta, Mar Mediterrâneo   Wassmann et al. (2000)  

0.048 

0,069  

N Mar de Barent. Noruega 

Balsfjord, N Noruega  

Gonzalez , Smetacek  (1994) 

Riebesell et al. (1995), 

0,069 Ressurgência. Sta. Barbara. California. USA. Passow et al. (2001) 

0,08  N Pacífico. Subtrópico e subartico  Wilson et al.  (2008)  

0,08  N corrente do  Humboldt, Chile. Ressurgência  González et al. (2000)  

0,1 Cabo Frio, Costa sudeste de Brasil Kiørboe (2003) 

0,11  NE do mar Mediterráneo  Carroll et al. (1998)  

0,11  Mar da Noruega  Bathmann et al. (1987)  

0,11  Dabob Bay, Washington, USA.  Buck, Newton (1995)  

0, 16 e 0.05  Mar de Ross, Antártica, oceano Austral  Gowing et al. (2001)  
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8 DISCUSSÃO 

 

8.1 SWIMMERS NA ARMADILHA DE SEDIMENTO NO SISTEMA DE 

RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

Os pterópodos foram um dos grupos mais importantes de SWs coletados nas 

armadilhas de sedimentação. A grande abundância, tanto em superfície quanto no fundo de 

Limacina (Figura 12) deve-se a sua capacidade de tolerar ambientes onde predomina a 

mistura de águas oceânicas e neríticas, além de baixas temperaturas; características estas 

presentes no fundo e margem da plataforma continental de Cabo Frio (VALENTIN et al., 

1987). Pelo contrário, o gênero Cresceis foi menos abundante em 100 m devido à sua 

sensibilidade a declínios na temperatura (VALENTIN et al., 1987). Igualmente a quase 

exclusiva presença de Cavolinia em 50 m de profundidade pode estar vinculada ao 

decréscimo da temperatura na coluna da água. Este gênero, especificamente a espécie 

Cavolinia tridentata, foi registrada por  Barth e Oleiro (1968) nas costas de Cabo Frio.  

Outro grupo com marcantes fluxos foi Copepoda (Figura 12). Sua presença é 

detectada pela interceptação da armadilha de sedimentação quando estão realizando 

deslocamentos até camadas inferiores de água (WASSMANN et al., 2000), já que este grupo 

se caracteriza também por apresentar migrações verticais sazonais ou diárias 

(BOLTOVSKOY, 1981).  

Não foi possível identificar às espécies de copépodos nas armadilhas. Embora seja 

provável que as espécies coletadas sejam similares  às registradas por outros estudos em Cabo 

Frio. Na parte externa da plataforma continental de Cabo Frio, área que corresponde ao ponto 

de coleta das armadilhas de sedimento, apresenta-se uma dominância de pequenos copépodos 

hervívoros-onívoros (LOPES et al., 1999). Estes copépodos de menor tamanho se alimentam 

indistintamente de detrito, fito e zooplâncton  (DEEVEY; BROOKS, 1977) de diferentes 

tamanhos (pico, nano e micro): alimento característico de ambientes oligotróficos 

(BRANDINI, F. P. et al., 1997). Adicionalmente existe uma menor biomassa de zooplâncton 

e abundância na área onde foi posicionada a armadilha de sedimento comparada com a 

registrada em águas costeiras Valentin (1984); Lopes; Brandini; Gaeta (1999) e  Lopes et al. 

(2006). As espécies de copépodos mais importantes registradas por Valentin (1984) na parte 

externa da área nerítica de Cabo Frio, são Calanopia americanaco com hábitos alimentícios 

herbívoro-onívoro (COHEN; FORWARD, 2005); Paracalanus aculeatus presente em águas 
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> 20 
o
C e também herbívoro-onívoro (VEGA-PÉREZ; HERNANDEZ, 1997); e os carnívoros  

Oncaea venusta, Oncaea média (OHTSUKA et al., 1996) e Candacia bipinnata (OSORE et 

al., 2004). De outro lado, Lopes; Brandini; Gaeta (1999) encontraram uma maior abundância 

de Clausocalanus furcatus e Oithona plumifera; ambos pertencentes a gêneros de 

características herviboras-omnívoras. Portanto, assume-se que a maioria dos copépodos na 

área sejam majoritariamente de hábitos herviboros-omnivoros (BOLTOVSKOY, 1981), 

assumindo um papel importante no consumo do COP e das PF (VEGA-PÉREZ; 

HERNANDEZ, 1997). 

Fluxos superiores de Pteropoda e Copepoda nas armadilhas de sedimentação (Figura 

12) foram também registrados em outros estudos. Estes grupos foram abundantemente 

encontrados em estudos do Mar de Beafurt em 200 m de profundidade (FORBES et al., 1992) 

e em 1000 m do Mar Mediterrâneo (MIQUEL et al., 1994). Por sua vez Steinberg et al. (1998) 

encontraram que os principais contribuintes na Baia de Monterrey (Califórnia, Usa) foram 

copépodos calanoides em 450 m de profundidade (STEINBERG, D. K. et al., 1998). As 

amostras provenientes do sul do Mar da Islândia, em armadilhas posicionadas em 600 m, 

mostraram copépodos, pterópodos e ostrácodos entre 70 e 90 % dos SWs (GISLASON; 

ASTTHORSSON, 1992).  

A pouca ocorrência de salpas nas armadilhas de sedimentação (< 1 %) pode ser 

produto de sua localização na coluna d‟água e sua baixa densidade populacional.  Em Cabo 

Frio foi registrado a espécie Thalia democrática só nos primeiros metros da superfície 

(VALENTIN et al., 1987). Este posicionamento acima da armadilha de 50 m diminui a 

probabilidade de T. Democratica entrar nela. Por outro lado, pode ter se apresentado baixas 

densidades populacionais durante o estudo decorrente de uma produção primária que não teve 

a magnitude suficiente para permitir estes incrementos populacionais. O incremento 

populacional está associado com eventos de alta produtividade pela sua eficiência na 

filtragem que provoca o consumo rápido do filoplâncton disponível, afetando inclusive a 

disponibilidade dele para outros grupos de zooplâncton (NOGUEIRA, 2011). Além disso, as 

salpas apresentam rápido crescimento populacional (HEREU et al., 2010) e sua biomassa 

pode equivaler à dos outros grupos de zooplâncton (LOPES et al., 2006).  

  A composição do zooplâncton retido nas armadilhas não reflete à do ambiente 

circundante. A principal diferença reflete-se na maior abundância de Pteropoda em 

comparação com Copepoda. Na armadilha de sedimentos, Pteropoda teve uma média de 49 ± 

29 % (Max. 100 %), composto principalmente pelos subgrupos Limacina spp 1, Cavolinia spp 

e Cresceis spp (Figura 12). Por sua vez, Copepoda representou uma média de 29 ± 18 % 
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(Max. 53 %). Estes valores diferem dos encontrados por Valentin (1984), em seu estudo da 

distribuição espacial do zooplâncton em Cabo Frio, o autor afirma por um lado, que a maior 

abundância de pterópodos, especificamente da espécie Cresceis acicula (família 

Cavoliniidae), está associada com áreas costeiras e podem representar um valores próximos 

ao 10 % do zooplâncton. Isto nos permite presumir que esta seja a espécie que corresponde ao 

pterópodo Cresceis spp coletado na armadilha devido à sua similaridade morfológica. Por 

outro lado, este mesmo autor assinala que a fração de copépodos é maior do que os 

pterópodos, diferença que aumenta conforme a distância da costa, chegando os copépodos a 

representar até um 80 % em áreas além da isobata de 200 m. Além disso o ponto de coleta, 

catalogado como área nerítica externa, (VALENTIN, 1984), também apresenta alguma 

relevância dos grupos Chaetognata, e Salpidae (Thalia democratica) (VALENTIN, 1984).  

Isto leva a deduzir que as armadilhas são um método de coleta seletivo, atuando como 

promotores ou barreiras para o ingresso de zooplâncton nelas, dependendo do comportamento 

e a tendência de cada tipo de zooplâncton para entrar ou escapar da armadilha. Portanto a 

coleta de zooplâncton com armadilhas de sedimento não é um método viável para representar 

as características gerais das comunidades zooplanctônicas locais. Porém as armadilhas de 

sedimentação podem ser úteis para observar as variações no tempo e na coluna d‟água dos 

diversos grupos de SWs, como resposta às variações ambientais e bióticas do local.  

A abundância de pterópodos no estudo pode ser explicada mediante a análise do seu 

comportamento no deslocamento. Os pterópodos podem apresentar migrações verticais 

(BOLTOVSKOY, 1981) e uma flutuabilidade neutra ou negativa quando se alimentam 

(HARBISON; GILMER, 1986), fazendo com que a armadilha intercepte a trajetória para o 

fundo dos pterópodos, provocando a sua entrada na armadilha. O ingresso na armadilha 

origina uma exposição a perturbações mecânicas proveniente do contacto com turbulências 

internas da armadilha e partes da sua estrutura. Quando isto acontece, estes organismos 

adquirem uma flutuabilidade negativa como método de escape a predadores, causando um 

irreversível confinamento no fundo da garrafa coletora (HARBISON; GILMER, 1986). 

Comparados com os pterópodos, os copépodos possuem menor tendência a entrar na 

armadilha devido a um comportamento de escape diferente. Quando um copépodo entra em 

contacto com perturbações mecânicas ou químicas (o fixador conteúdo na garrafa) seu 

movimento de escape pode ser para fora da armadilha, evitando assim o seu confinamento e 

posterior morte dentro da garra coletora (HARBISON; GILMER, 1986). 

Os teores de C de SWs não gelatinosos do presente estudo (Tabela 4) são compatíveis 

com outros estudos  (BEERS, 1966; OMORI, 1969). Por outro lado, os valores de teor de C 
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de hidromedusas (40 % C) foram atipicamente altos comparados com os valores registrados 

por Beers (1966) e Larson (1986) que não superam o 16 % de C. Somente alguns tecidos 

específicos, tais como as gônadas, podem apresentar níveis de 40 % de C (LARSON, 1986). 

Por esta razão, foi necessário o uso de valores teóricos de C para evitar uma superestimação 

do aporte de C de hidromedusas. No caso de salpa, foi usado um valor teórico de Madin; 

Cetta e Mcalister (1981) pela impossibilidade de obter suficiente massa seca para análise. 

A relativa importância dos SWs de 500 µm no fluxo de C coletado nas armadilhas 

(principalmente em 50 m) (Tabela 3) justifica o uso adicional da peneira de 500 µm durante 

os fundeios de inverno e verão, a fim de não gerar uma superestimação no cálculo do fluxo do 

COP. É por isso que existe a possibilidade do fluxo do COP no outono estar superestimado e 

a sua comparação com as outras duas temporadas deve-se realizar tendo em conta esta 

diferença metodológica com as outras duas temporadas. 

 

8.2 VARIAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DE SWIMMERS > 1mm NO SISTEMA DE 

RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

É evidente a diminuição dos SWs com o aumento da profundidade, registrando 

inclusive uma total ausência de SWs em vários intervalos do outono e inverno (Figura 12). 

Outros autores encontraram tendências semelhantes nos seus estudos (BUESSELER et al., 

2007; KARL;  KNAUER, 1989; LEE et al., 1988; MICHAELS; SILVER, 1990; MIQUEL et 

al., 1994; SILVER; GOWING, 1991). 

A distribuição está relacionada com a localização da termoclina, indicadora da 

prescença de ACAS + AT e da camada fótica. A armadilha de 100 m distinguiu-se por se 

localizar permanentemente abaixo da zona eufótica e em águas correspondentes a ACAS na 

maioria das coletas (Figura 11), portanto esta armadilha foi submetida a condições de menor 

temperatura e disponibilidade de alimentos. As águas frias da ACAS condicionam o 

posicionamento de zooplâncton preferencialmente em águas mais quentes de camadas mais 

superficiais (NOGUEIRA, 2011). A camada fótica é outro fator condicionante por que 

concentra grande parte do zooplâncton nas camadas superiores, onde está disponível uma 

quantidade maior de alimento (CODINA, 2010).  Este mesmo padrão de distribuição observa-

se nas águas estratificadas da costa de Cabo Frio, onde existe uma biomassa maior de 

zooplâncton entre a superfície e a termoclina (0 a 15 m) (VALENTIN; MOREIRA, 1978). Da 

mesma forma, em áreas mais externas de plataforma continental de Cabo Frio (isobata de 100 
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e 200 m), a maior densidade de zooplâncton se situa acima da camada de mistura e nos 

máximos subsuperficiais de clorofila (CODINA, 2010).  

Os SWs coletados na armadilha de 100 m apresentam migração vertical e tolerância a 

menores temperaturas. O grupo mais representativo em 100 m foi Pteropoda, principalmente   

Limacidae spp 1, chegando a ser o único SW coletado em 100 m de profundidade durante o 

inverno. A presença deste gênero na armadilha mais profunda está relacionada com suas 

características cosmopolitas (FRONTIER, 1973), apresentando-se em águas costeiras e com 

tolerância a ambientes oceânicos (LARRAZÁBAL; OLIVEIRA, 2003). Seu grau de 

tolerância às baixas temperaturas é considerável, encontrando-se em águas com temperatura 

de até 7 
o
C (GILMER; HOLE, 1986). Contrariamente, o gênero Creceis é sensível ao 

aumento da profundidade, sendo encontrando em menor abundância em estratos inferiores da 

coluna d‟água. O mesmo padrão de distribuição vertical de Cresceis e Limacina foi 

encontrado por Valentin et al. (1987) numa estação fixa em Cabo Frio.  Por sua vez, Cavolina 

spp é o pterópodo com  a maior sensibilidade à profundidade, sendo praticamente exclusivo a 

50 m. A tendência do zooplâncton de se concentrar nas camadas com maior disponibilidade 

de alimento (CODINA, 2010), parece agir com maior intensidade neste grupo de pterópodos. 

A única referencia encontrada deste gênero para Cabo Frio foi realizada por Barth e Oleiro 

(1968) citando-o como pertencente à espécie Cavolina tridentata.       

Os maiores fluxos de SWs aconteceram no verão (Figura 12 e Figura 13). A maior 

abundância nesta temporada pode estar vinculada com uma maior produtividade primária, 

produto do aporte de nutrientes durante as instruções da ACAS na camada fótica, favorecendo 

a disponibilidade de alimento e incrementando desta forma o fluxo de SWs. Seguidamente o 

aumento do zooplâncton herviboro-detritívoro, possibilitou o aumento das hidromedusas, que 

possuem regímes carnívoros, tendo como parte da dieta o consumo de copépodos (Figura 12) 

(NOGUEIRA, 2011). Paralelamente, o aumento na produtividade primária também se refletiu 

no aumento do fluxo de COP tanto a 50 m quanto a 100 m durante o verão (Tabela 3)  

Adicionalmente o fluxo claramente diferenciado de SWs em 100 m no verão foi 

consequência de uma maior profundidade da camada fótica (Figura 12 e Figura 13 B) que 

disponibilizou o alimento em camadas mais próximas à armadilha de 100m e pelo aumento da 

profundidade da termoclina no fundo, que diminuiu a barreira física gerada pelas condições 

de temperatura e densidade da ACAS, facilitando o deslocamento do zooplâncton nessa 

profundidade.  

Contrariamente, a ausência de SWs na maioria dos intervalos em 100 m no inverno 

(Figura 13 B) foi influenciada pela posição mais superficial da camada fótica, que concentrou  
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a disponibilidade de alimento do zooplâncton em camadas mais próximas à armadilha de 50m 

e pela menor profundidade da termoclina de 18
o
C, posicionando as barreiras físicas da ACAS 

em profundidades mais afastadas da armadilha de 100 m, limitando o deslocamento de 

zooplâncton sensível a menores temperaturas até essa profundidade.  

O fluxo de SWs durante outono pode ser considerado intermediário, apresentando 

características dos fluxos das outras duas temporadas: menores fluxos de SWs do que no 

verão e fluxos similares ou superiores comparado com o inverno (Figura 12). As poucas 

intrusões da ACAS na camada fótica resultaram em uma produtividade primária menor do 

que o verão, o que se viu refletido em um menor fluxo de SWs em 50 m. O posicionamento 

da camada fótica e do límite da AT-AC em uma maior profundidade em comparação ao 

inverno permitiu ao zooplâncton descer até a armadilha de 100 m. 

 

8.3 COMPARAÇÃO DO APORTE DE CARBONO DOS SWIMMERS DO SISTEMA DE 

RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO COM OUTROS ESTUDOS 

 

Durante o período de coleta o fluxo de COP não superou os 4,4 mg C m
-2

 dia
-1 

(Figura 

15), o que assinala que o ponto de coleta prevalece em ambiente de baixo fluxo de COP 

comparado com outros lugares (Tabela 10). O fato dos SWs constituírem a maioria do C 

coletado nas armadilhas (Tabela 3), principalmente nas coletas mais superficiais (50 m) é 

compatível com outros estudos (Tabela 9) e com a tendência de aumentar seu aporte em áreas 

oligotróficas e em águas mais superficiais (BUESSELER et al., 2007).  

A maioria dos estudos foram feitos em áreas também oligotróficas, como os realizados 

por Hargrave et al. (1989) no oceano Ártico ou no giro do Atlântico Norte (Mar do Sargaços). 

Nestes estudos, o C-SW constituiu a maior parte do C coletado na armadilha. Em ambientes 

com maior produção primaria, tais como a Baia de Monterrey, a contribuição do C-SW 

continuou sendo significativa mas foi menor.  

Adicionalmente a diminuição da interferência dos SWs com aumento da profundidade 

é também é descrita por (MIQUEL et al., 1994), que registrou um declínio do aporte de C-SW 

do 50 % entre uma profundidade de 80 m e 1000 m.  
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Tabela 9. Aporte de carbono (C) de swimmers (SW) para o fluxo de Carbono 

Orgânico Particulado (COP) em outros estudos. Modificado de BUESSELER (2007). 

C-SW 

 (%) 

Fluxo de COP 

(mg C m
-2

 dia
 -1

) 
Profundidade (m) Área de estudo Bibliografia 

Baixo fluxo de COP   

90  0,5 – 4,4  50 Cabo Frio  Este estudo 

0-73  0,2 – 2,1   100  Cabo Frio  Este estudo 

87 (66-98)  < 0,1-0,6  100  Océano Ártico Hargrave et al., (1989) 

83 16(4-52) 80 NO Mar  Mediterrâneo  Miquel et al. (1994)  

81 19 (2-50) 200 NO Mar  Mediterrâneo  Miquel et al. (1994)  

47 4 (0,8-11) 1000 NO Mar  Mediterrâneo  Miquel et al. (1994)  

70 (49-94)  25 (10 – 48)  150  Mar dos Sargaços Buesseler et al. (2007)  

51 (28-77)  23 (19-29)  150  Mar dos Sargaços  Buesseler et al. (2000)  

83 (65-90) 24(11-46) 150 Mar dos Sargaços Buesseler et al. (2007)  

39 (8,9-87) 8 (2-22) 600 Margen continental europea  Buesseler et al. (2007)  

39  36  150  Pacífico,  Knauer e Karl (1984)  

Alto fluxo de COP   

24 (7-53)  54. (17 -181)  450  California, USA Steinberg et al. (1998)  

 

8.4 MODELO CONCEITUAL DOS SWIMMERS DO SISTEMA DE RESSURGÊNCIA DE 

CABO FRIO 

 

O modelo conceitual resume a composição e distribuição do zooplâncton no ambiente 

e na armadilha de sedimentos ( Figura 21). Descreve-se um ambiente estratificado com a 

armadilha de 50 m posicionada a maioria do tempo na AT-AC e a armadilha de 100 m na 

ACAS. A camada fótica situou-se majoritariamente na AT-AC e abaixo de 50 m e com 

algumas poucas intrusões da ACAS nela (principalmente no verão), que fomentam um 

aumento na produtividade primária.  

A biomassa, produtividade e abundância do zooplâncton decrescem com o 

afastamento da costa, mas a diversidade aumenta e está composta principalmente por 

copépodos. Na costa, a dominância dos copépodos é compartida com uma abundância do 

cladocero Penilia avirostri. 
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 Figura 21. Modelo conceitual da composição e distribuição de zooplâncton nas armadilhas de sedimento (swimmers) e no ambiente, contribuição de carbono (C) de swimmer 

(SW) para o fluxo de carbono orgânico particulado (COP) e descrição das características físicas da coluna d‟água. * informação de zooplâncton equivalente a toda a coluna 

d‟água a partir de coletas verticais com rede de zooplâncton. ** Ausência de signo: abundância intermédia entre + e -. 
Fonte das comunidades de zooplâncton no ambiente: VALENTIN, 1984; VALENTIN et al., 1987. 

Fonte da temperatura d‟águam profundidade da camada fótica e direção dos fluxos laterais: ALBUQUERQUE et al., 2013 submetido.

6
4
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Por sua vez, o zooplâncton coletado na armadilha em 50 m apresenta uma dominância 

de pterópodos (Cavolinia spp e Limacina spp) e copépodos, com abundância relativamente 

importante de ictioplâncton, crustáceos e hidromedusas. Na armadilha de 100 m o número de 

zooplâncton decresce substancialmente e são registrados principalmente os que apresentam 

algum grau de migração vertical (copépodos, pterópodos, crustáceos). Durante o inverno o 

fluxo de SWs em 100 m é ausente na maioria do tempo e contrariamente no verão, o fluxo de 

SWs em 100 m aumentam. Este aumento é causado pela proximidade de camada fótica e da 

AT-AC na armadilha de 100 m, o que gera uma maior disponibilidade de alimento e uma 

diminuição da barreira física criadas pelas baixas temperaturas da ACAS, permitindo o 

ingresso dos SWs nesta armadilha.  

O aporte dos SWs para o C coletado na armadilha de 50 m é mais notório, com fluxos 

de C até 20 vezes superiores do que o fluxo de COP, sendo mais representativo durante o 

período de inverno (menor fluxo de COP). No fundo esta diferença decresce de forma 

abrupta, representando um fluxo quase ausente no inverno até 4 vezes superior ao COP no 

verão.  

 

8.5 FLUXO TEMPORAL DE CARBONO DE PELOTAS FECAIS NO SISTEMA DE 

RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

Os fluxos de C dos diferentes grupos de pelotas fecais foram baixos, inferiores a 0,04 

mg C m
-
²  dia

-1
 na maioria dos intervalos (Figura 18) indicando uma baixa produção de 

pelotas e alta taxas de remineralização (coprofagia, fragmentação mecânica e colonização 

bacteriana),  processos típicos de sistemas oligotróficos (WASSMANN et al., 2000).  

Porém em três intervalos durante o inverno o fluxo de C de PFs foi evidentemente 

superior (Figura 17), chegando num máximo de 0,43 mg C m
-
² dia

-1
. Estes altos fluxos 

demonstram condições com alta produtividade primária (motivadas pela ascensão da ACAS) 

que causa um aumento das comunidades de zooplâncton e na sua taxa de defecação 

(FRANGOULIS et al., 2005), dando como resultado um incremento no fluxo de PFs.  

É interessante ressaltar que os maiores fluxos de PFs aconteceram no inverno, 

temporada com os menores fluxos de COP (Tabela 9) consequência de uma menor 

produtividade primária. O verão pelo contrário, é uma época descrita como uma temporada 

com maior frequência de eventos de alta produtividade, o que se viu refletido no aumento de 
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COP, mas o aumento não é concomitante com o aumento de PFs  já que nesta temporada 

foram encontrados os menores fluxos de PF de todo o estudo (Figura 18). 

Não foram encontrados dentro de cada temporada, padrões nas variáveis disponíveis 

(ingresso da ACAS na camada fótica como promovedores da produtividade primária  fluxos 

laterais, fluxo de SW e COP) que pudessem explicar os repentinos aumentos no fluxo de PF. 

Considera-se que o fluxo de PFs não é produzido no ponto imediatamente superior às 

armadilhas devido à presença fluxos laterais. Além disso, devido à direção dos fluxos serem 

similares em 50 e 100 m (Figura 11 B), presume-se que o lugar de origem das PFs seja o 

mesmo nas duas profundidades. O fluxo de PFs está influenciado por fluxos laterais que 

podem transportar as PFs produzidas em outros pontos, com condições ambientais favoráveis 

para sua produção, até lugar onde estão posicionadas as armadilhas (WASSMANN et al., 

2000). 

Como a produção de PF é resultado de uma complexa interação entre fatores físicos e 

químicos (CARROLL et al., 1998), verifica-se uma complexidade do sistema que não permite 

observar padrões causa-efeito que expliquem os fluxos de PFs, nem tampouco observar 

padrões de sucessões no fluxo de partículas após um evento de aumento de produtividade 

primária, como o encontrado por  Ittekkot (1996) em uma estação fixa no Atlântico Norte 

 (Figura 22). Complementariamente, esta complexidade se reflete também na ausência de uma 

tendência que permita definir se existe uma correlação entre o fluxo de 50 e 100 m mediante o 

test de Spearman (P < 0,05) (Tabela 6).  

Concomitantemente com o aumento no fluxo de PFs elípticas no inverno (a maioria 

contendo nos intervalos  1 e 6, observou-se um  incremento do volume médio por PF desta 

forma geométrica de 0,013 mm
3
 em comparação com o volume médio no outono e verão de 

0,001 e 0,004 mm
3
, respectivamente (Tabela 5). Este incremento no volume é outro indicativo 

da maior disponibilidade de alimento, que modifica as comunidades zooplanctônicas com 

organismos de maior tamanho e/ou com capacidade de produzir pelotas voluminosas  

(FRANGOULIS et al., 2005; SHATOVA et al., 2012). O menor volume das PFs elípticas no 

inverno e verão pode ser indicador de uma produção de parte de pequenos copépodos 

(WILSON et al., 2008), refletindo o pequeno tamanho dos copépodos característicos de 

ambientes oligotróficos (VALENTIN, 1984).  
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                          Figura 22. Sucessão dos fluxos orgânicos de partículas. 

                          Fonte: ITTEKKOT, 1996. 

 

De outra parte, as coletas no inverno de pelotas elípticas mais volumosas podem estar 

vinculadas com a presença de apendicularias (Larváceos) (WILSON et al., 2008). Em 

resposta à disponibilidade de alimento, estes tunicados podem aumentar rapidamente sua 

população e com a sua eficiência na filtragem de pico e nano plâncton, se converter em 

importante produtora de PFs (VARGAS et al., 2002). Este incremento no volume aumenta a 

velocidade de sedimentação, o que diminui a probabilidade das PFs elípticas serem 

consumidas na coluna d‟água, permitindo assim um incremento na exportação de C-PF para o 

fundo marinho. (DAGG; EDWARD, 1986; WASSMANN, 1998). 

O baixo fluxo de PFs retangulares (Figura 17) é outro indicador das características 

oligotróficas do ambiente que não permitem o incremento das populações dos organismos que 

as produzem (salpas), inclusive nos períodos de maior produção dos outros tipos de PFs ou de 

maior freqüência de eventos de produtividade primária e maior fluxo de COP (verão). As 

salpas são tunicados associados a eventos de incremento de produtividade primária devido à 

sua rápida resposta à maior disponibilidade de alimento (NOGUEIRA, 2011), causando um 

declínio da biomassa primária  devido à sua alta capacidade de filtração  (VALENTIN et al., 

1987). A eficiência na filtração lhes permite taxas de defecação até de 30 % do C corporal por 

dia (HEREU et al., 2010), quantidade alta comparada com os crustáceos (4 %) (SMALL, L. F. 

et al., 1983). É tal a eficiência no consumo de C que em áreas oceânicas no Norte da corrente 

do Humboldt González et al. (2000) estipulou que as salpas (S. fusiformis) consumiram quase 

a mesma quantidade de C do que o resto do zooplâncton junto. Adicionalmente, o volume 
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maior destas PFs lhes confere uma maior velocidade de sedimentação, que se traduz num 

maior potencial de exportar o C conteúdo nelas para o fundo marinho (DAGG; EDWARD, 

1986; TURNER, 2002). 

 

8.6 VARIAÇÃO NA COLUNA D‟ÁGUA DO FLUXO DE CARBONO EM PELOTAS 

FECAIS NO SISTEMA DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

Com a metodologia implementada não é possível determinar o grau de reciclagem de 

PF acima dos 50 m. Presume-se, embora que por se tratar de um ambiente oligotrófico, a 

produção de PFs é baixa e a maioria dela é produzida e consumida acima da camada fótica 

como consequência da acumulação de zooplânçton em torno à maior disponibilidade de 

alimento de origem fitoplanctônico (POULSEN; KIØRBOE, 2006; SMETACEK, 1980; 

VIITASALO et al., 1999). Kiørboe (2003) em Cabo Frio, estimou que em águas oceânicas a 

máxima produção de PFs de copépodos encontra-se entre 30 e 50 m, e em águas neríticas 50 a 

81 % das PFs são degradadas nos primeiros 30 e 60 m de profundidade, que de certa forma 

corrobora a natureza dos resultados dos baixos fluxos. 

Assim como existe o impedimento para explicar a correlação do fluxo de PFs nas três 

temporadas devido à complexidade do sistema, não é possível encontrar uma causa direta que 

explique os fluxos de PFs similares no outono e verão e a diminuição do fluxo em 100 m de 

profundidade no inverno (Tabela 6). De forma geral, os autores afirmam que o fluxo de PF 

diminui com a profundidade (KIØRBOE, 2003; SILVER; GOWING, 1991; WASSMANN et 

al., 2000). E quando acontece deve-se ao fato de a maioria do zooplâncton se concentrar nas 

camadas superficiais fóticas condicionadas pela disponibilidade de alimento, o que limita a 

produção de PFs em camadas inferiores. Adicionalmente, fatores como a coprofaguia, 

fragmentação mecânica e degradação bacteriana decompõem as PFs e as reintegram na cadeia 

trófica (BUESSELER et al., 2007; WASSMANN et al., 2000). Carroll et al. (1998); Urrère; 

Knauer (1981) e Wassmann et al. (2000). Além de concordar com esta proposição, os autores 

mencionam que em algumas ocasiões diferentes fatores podem evitar a diminuição e inclusive 

fomentar o aumento de PFs no fundo. Os fatores que influenciam este aumento são a ação de 

fluxos laterais, transporte ativo (defecação em camadas mais profundas de zooplâncton 

migratório) e fenômenos de ressuspensão.  
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8.7 COMPOSIÇÃO E ORIGEM DAS PELOTAS FECAIS NO SISTEMA DE 

RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

As razões C/N encontradas neste estudo (Tabela 5) estão dentro das faixas encontradas 

por outros autores em PFs que acharam valores oscilando entre 6,7 e 14 (ANDERSON, 1994; 

MORALES, 1987). A alta razão C/N nas PFs corresponde a algas marinhas (MEYERS, 1994) 

e é também influenciada pela digestão e assimilação do zooplâncton ao diminuir os 

componentes protéicos durante a digestão, diminuindo o conteúdo de nitrogênio e 

aumentando assim a razão C/N (BRETELER et al., 2002).  

Complementariamente os valores isotópicos de δ
13

C obtidos entre -23.3 e -19,2 

(Tabela 5) nas PFs, representam características de uma origem de fitoplâncton marinho (-24 

até -18) (AGUIÑIGA et al., 2010; FRY; SHERR, 1984; MEYERS, 1994). Valores isotópicos 

de δ
13

C similares foram encontrados por Breteler et al. (2002) em PFs de copépodos em um 

estudo do passo do C através dos diferentes componentes da cadeia trófica e o decaimento do 

δ
13

C após da digestão e assimilação por parte do zooplâncton herbívoro.  

Ao inserir os dados de C/N e δ
13

C das PFs coletadas neste estudo no gráfico  proposto 

por Meyers (1994) para distinguir as fontes da matéria orgânica, o posicionamento dos dados 

demonstra que a fonte de alimento usada para formar as PFs teve uma origem fitoplânctonica 

(Figura 23).  

 

Figura 23. Localização dos valores de e δ13C e razão C/N encontrados em pelotas fecais (PFs) no gráfico que 

diferença as diferentes fontes de matéria orgânica em sedimentos e partículas em sedimentação. 
Fonte:  MEYERS, 1994. 
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Observaram-se no microscópio eletrônico de varredura (MEV) imagens de PFS 

(Figura 19) que mostram indícios da dieta fitoplanctônica do zooplâncton. As pelotas estavam 

constituídas na sua maioria de matéria amorfa, mas o MEV permitiu diferenciar diversas 

estruturas, ou partes quebradas de diatomáceas  e cocolitoforídeos (Figura 20).  

Complementariamente, a característica de uma dieta fitoplanctônica foi descrita pela 

análise elementar que mostra grandes concentrações de silício e cálcio (Tabela 7), elementos 

constituintes das carapaças de fitoplâncton. O cálcio é proveniente da calcita (polimorfo de 

carbonato de cálcio) que forma as escamas da carapaça dos cocolitoforídeos e por sua vez, o 

silício é proveniente da frústula silicosa (dióxido de silício hidratado) que protege às 

diatomáceas (SILVER; BRULAND, 1981). 

 

8.8 APORTE DE CARBONO DE PELOTAS FECAIS PARA O FLUXO DE COP NO 

SISTEMA DE RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

Excetuando os grandes fluxos de C-PF nos intervalos 1 e 6 durante o inverno, que  

constituíram até 56 % do COP, o aporte das PFs para o fluxo de COP  foi baixo, 

representando uma média de 1,5 % do COP (Figura 18). Os resultados indicam que durante a 

maior parte do tempo de coleta existiu pouca produção de PFs como resposta as condições 

oligotróficas do lugar. De forma geral, pode-se considerar que as PFs não são uma via 

significativa para a exportação de C para o fundo marinho. Embora existam episódicos fluxos 

de PFs que podem exportar uma fração relevante do C do COP para o fundo, não é possível 

de explicar as razões do seu aumento com a metodologia realizada, 

A baixa contribuição de C-PF para o COP encontrado neste estudo é também 

registrada em outros ambientes com baixo fluxo de COP (Tabela 10). Em áreas com altos 

níveis de oligotrofia Wassmann et al. (2000) registrou fluxos similares de COP (3-5 mg C m
-2

 

dia
-1

) e encontrou um aporte de C-PF menor ao 6 %, ademais ressaltou que as altas taxas de 

remineralização de PFs são causadas  pelas condições oligotróficas do lugar. 

Em ambientes tropicais as PFs constituíram uma fração mínima de um fluxo composto 

na sua maioria por neve marinha (ASPER, 1987). Por sua vez, Wilson et al. (2008) no giro 

oligotrófico subtropical do Pacifico, reportou um aporte entre 14-35 % de C-PF para o COP 

que aumenta a maiores profundidades. 
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Tabela 10. Aporte de PF para o fluxo de carbono orgânico particulado (COP) em outros 

estudos. Fluxo expressado em mg C mm
-2

 dia 
-1

. Modificado de Turner (2002). 

PF % 
Fluxo 

COP 
Profundidade Área de estudo Bibliografia 

Baixo Aporte de C-PF    

 1,5 Max. 56 1-4,5 50, 100 Cabo Frio  Este estudo 

< 6 3-5 200, 1500 NE Mar Mediterrâneo Wassmann et al. (2000) 

Insignificante  390 Bacia de Panamá Asper  (1987) 

0,6 40-230 25-200 Giro subtropical N.  do Pacifico,   Taylor (1989) 

14-35 4-17 150, 300, 

500 

Giro subtropical N.  do Pacifico,   Wilson et al. (2008) 

<1 0-14,6 20, 33, 42 Norfolk, Virginia, USA Lane et al. (1994) 

0,4-1,7 54, 24 50, 100 Shikoku, Japan  Ayukai e Hattori (1992) 

5  389, 5068 Bacia de Panamá (eutrófico), 

Planície Abissal de Guyana  

e Hawaii (oligotróficos) 

 Pilskaln e Honjo (1987) 

 4 (2-8) 30 50-300 NE Pacifico (Estações oligotróficas 

oceánicas) 

Silver e  Gowing (1991) 

Alto Aporte de C-PF    

92  1430 Atlântico norte Graf (1989 apud 

TURNER, 2002) 

2 – 25 224-258 74 Baia Funka, Hokaido, Japão  Maita (1988) 

11-37  

Max. 66 

140-280 200 Plataforma Nordvest Banken, N de 

Noruega 

 Wassmann et al. (1999) 

Max. 100 50-700 60,100 170 Balsfjord, N Noruega  Riebesell et al. (1995) 

10-30 40-200 500 Canal de Santa Barbara. Califórnia, 

USA 

 Passow et al. (2001) 

3-11 

24-38 („El 

Niño‟) 

35-152 65-300 Norte da corrente do  Humboldt, 

Chile 

 Gonzáles et al. (2000) 

25-33 26-94 50,150,250 NE do mar Mediterrâneo  Fowler et al. (1991) 

3-35 1-40  200-2000 NE do mar Mediterrâneo  Carroll et al. (1998) 

1,6-62 1-40 80, 200, 

1000 

NE do mar Mediterrâneo Miquel et al. (1994) 

5-48 81-148 200 Mar de Ross, Antártica,   Gowing et al. (2011) 

3-39 12-60 150, 300, 

500 

Mesotrófico. Sub Ártico. N. do 

Pacifico subartico 

 Wilson et al. (2008) 

3-45 42-149 50, 150 Gulf of St. Lawrence,  Quebec, 

Canada 

 Romero-Ibarra e 

Silverberg (2011) 
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Por outro lado, os maiores aportes de C-PF foram registrados em ambientes com alto 

fluxo de COP, geralmente ambientes temperados ou com ressurgência costeira.  Graf (1989 

apud TURNER, 2002) concluiu que 92 % do COP foi produzido por PFs do copépodo 

Calanus finmarchicus após do afloramento fitoplanctônico de primavera.  

Um caso similar for relatado por  Riebesell et al. (1995) em Balsfjord, Norte da 

Noruega, onde após  um afloramento fioplanctônico as PFs constituíram quase todo o fluxo 

de COP. Em áreas de ressurgência como a do Canal de Santa Barbara, Califórnia (PASSOW 

et al., 2001) e no Norte da corrente do Humboldt (GONZÁLEZ et al., 2000) as PFs formaram 

entre 30 e 38 % do fluxo de COP, respectivamente. 

 

8.9 DIAGRAMA CONCEITUAL DO FLUXO DE PELOTAS FECAIS NO SISTEMA DE 

RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO 

 

O diagrama conceitual sintetiza os fatores que condicionam a produção de PFs no 

ponto de coleta durante o período de estudo (Figura 24). Descreve-se um ambiente 

estratificado com águas costeiras e tropicais quentes (>18 
o
C) na armadilha de 50 m e as 

águas frias da ACAS misturada com a AT (<18 
o
C) na armadilha de 100 m. A camada fótica 

se situou, a maior parte do tempo, acima da ACAS e abaixo dos 50 m, o que resultou que os 

máximos níveis fitoplanctônicos se encontraram  acima da armadilha de 50 m.  

Esta condição promoveu a acumulação do zooplâncton em camadas superiores e, 

portanto, os maiores processos de produção de COP e PF se localizaram nessas 

profundidades. As características oligotróficas do lugar e a acumulação do zooplâncton acima 

da armadilha de sedimento causam uma alta remineralização das PFs. Deste modo, as PFs que 

chegam na armadilha de 50 m são uma fração significativamente menor. Depois dessa 

profundidade, a produção e consumo de PFs diminui e é realizada por organismos com 

migração vertical. A amplitude da migração vertical está condicionada pela posição da 

ACAS, criando uma barreira física para o descenso de uma grande parte do zooplâncton.  
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Figura 24. Modelo conceitual dos processos que determinam e regulam o fluxo de carbono (C) conteúdo em pelotas fecais (PFs) e seu aporte para o fluxo de carbono 

orgânico particulado (COP) na coluna d‟água no ponto de coleta em Cabo Frio. Modificado de Wassmann et al. (2000). 
Fonte da temperatura d‟águam profundidade da camada fótica e direção dos fluxos laterais: Albuquerque et al.,2013 submetido

7
3
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9 CONCLUSÇÕES 

 

A área do fundeio, na margem da plataforma continental de Cabo Frio, pode ser 

descrita como um ambiente estratificado onde a armadilha (50 m) está posicionada 

principalmente na AT-AC e a outra (100 m) na ACAS, e com fluxos laterais similares em 

toda a coluna d‟água. 

Copépodos e pterópodos são responsáveis pelo maior fluxo de carbono de SWs na 

área de ressurgência de Cabo Frio, seguidos dos grupos ictioplâncton e outros crustáceos. Os 

demais grupos do zooplâncton têm baixa contribuição.  

O fluxo na maioria dos grupos de SWs aumenta no verão devido a uma maior 

disponibilidade de alimento, produto de mais freqüentes intrusões da ACAS na camada fótica 

que estimulam o aumento na produtividade primária. 

A espessura da camada fótica, onde ocorre maior disponibilidade alimentar e o 

posicionamento da termoclina, são fatores responsáveis pela distribuição vertical dos SWs. 

Com o aumento da profundidade da camada fótica e termoclina no verão ocorre um 

incremento dos SWs  na armadilha em 100 m. 

As PFs dos copépodos, eufaúsidos e apendicularias são as mais abundantes, porém de 

menor tamanho, ao contrário das pelotas fecais das salpas, de maior volume e menos 

abundantes.  

As PFs que participam ao fluxo de carbono na coluna d‟água na ressurgência de Cabo 

Frio são de origem essencialmente fitoplanctônica. 

De forma geral, o aporte de fluxo de C de PF para o fluxo de COP é mínimo 

correspondendo a um porcentagem inferior ao 1,5 %, o que sugere pouca produção e alta 

remineralização das PFs. 

Considera-se o ponto de coleta com uma alta dinâmica, onde as vaiáveis medidas 

(fluxos advetivos, profundidade da camada fótica e da termoclina e fluxo de COP e SWs) não 

explicam as variações no fluxo de PFs.  

O alto fluxo de SWs e baixo fluxo de pelotas fecais na margem da plataforma 

continental de Cabo Frio descrevem um ambiente oligotrófico e com alto potencial de 

remineralização, mesmo com eventuais intrusões da ACAS na camada fótica como promotora 

da produtividade primária. 
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