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RESUMO 

 

A margem central peruana, no Pacífico leste é caracterizada por possuir 

sedimentos laminados, formados sob condições oceanográficas específicas, tais 

como intensa ressurgência, disoxia e alta taxa de sedimentação. Nesta região, a 

presença da Zona Mínima do Oxigênio (ZMO), inibe a bioturbação favorecendo a 

preservação de registros sedimentares de alta resolução e proporcionando enorme 

potencial para estudos paleoceanográficos e paleoclimáticos em escalas centenarias 

a interanuais, principalmente para períodos curtos de variabilidade climática. Estas 

variabilidades vêm sendo amplamente estudadas, principalmente por corresponder a 

importantes eventos climáticos recentes, tais como Anomalia Climática Medieval 

(ACM- 900 a 1350 A.D.) e Pequena Idade do Gelo (PIG- 1500 a 1800 A.D), o qual 

foi associados a mudanças nas atividades solar e vulcânica. Neste trabalho, a 

paleoecologia a geoquímica inorgânica e isotópica de foraminíferos bentônicos 

foram utilizados como proxies para avaliar fases de variabilidades na ventilação 

(oxigenação) e condições redox na interface sedimento/água da ZMO Peruana 

durante os últimos 1000 anos. Foram analisados sedimentos laminados de um box 

core e um gravity-core coletados na Plataforma Central Peruana (Pisco- ~ 14°S, 

300m de profundidade). Os resultados paleoecológicos mostraram alterações na 

assembléia de foraminíferos sugerindo que para o período da ACM, a ZMO peruana 

apresentou maiores condições de postoxia (anoxia sem presença de sulfetos-H2S) e 

um deslocamento vertical para profundidades mais rasas, evidenciados 

principalmente pela presença das espécies Globobulimina auriculata e Cancris 

inflatus. Posteriormente, durante o período da PIG, os resultados mostraram uma 

maior oxigenação das águas de fundo, evidenciadas pela dissolução do carbonato e 

alta ocorrência de bioerosão. Finalmente, após a PIG, para o Período Moderno (PM 

~1820 até o recente), o aumento da abundância de espécies indicadoras de anoxia 

e sulfetos, tais como Nonionella stela e Virgulinella fragilis, sugerem intensificação e 

expansão da ZMO para o recente. As análises geoquímicas nas testas de 

foraminíferos foram realizadas nas testas de Bolivina seminuda, somente para os 

períodos da PIG e PM. Os resultados das análises de laser ablation e isótopos de 



δ13C demonstraram ocorrência de calcificação secundária por carbonato inorgânico 

nas testas dos foraminíferos as quais evidenciaram mudanças biogeoquímicas nas 

águas intersticiais do fundo oceânico, principalmente após a PIG caracterizando 

também um aumento da anoxia de fundo. Os resultados de δ18O realizado para 

espécie B. seminuda não foram satisfatórios para o período de PIG devido a 

dissolução do carbonato e, para o período moderno, evidenciou uma diminuição da 

temperatura principalmente para os últimos 50 anos. As mudanças ocorridas na 

intensidade da ZMO peruana durante ACM e PIG foram relacionadas com as 

variabilidades zonais das temperaturas de superfície oceânicas (TSMs) do Pacífico 

Equatorial, além do gradiente de variabilidade norte sul da ZCIT (como?). Para o 

Período Moderno, além dos fatores de gradiente zonais das TSMs, sugere-se que as 

mudanças climáticas e fatores locais estejam influenciando e intensificando a ZMO 

na região estudada tornando-a extremamente anóxica e mais produtiva para o 

período pós PIG. 

 

Palavras chave: Foraminíferos bentônicos. Zona Mínima do Oxigenio. Plataforma 

Central Peruana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 
The central Peruvian margin, in the eastern Pacific, is characterized by intense 

upwelling and presence of an intense Oxygen Minimum Zone (OMZ), which favor a 

high sedimentation rates and deposition of laminated sediments without bioturbation 

respectively. These characteristics allow preservation of high-resolution sedimentary 

marine records with great potential to paleoclimatic and paleoceanographic 

reconstructions from the centennial to interannual time scale. These variabilities have 

been widely studied, mainly due to important recent paleoclimatic events such as 

Medieval Climate Anomaly (MCA, AD 900-1350) and the Little Ice Age (LIA-1500-

1800 AD), which were associated with changes in solar and volcanic activities. In this 

work, the study of paleoecology and geochemistry of benthic foraminifera were used 

as proxy to access phases of greater or less oxygenation and redox conditions at the 

sediment/water interface in the Peruvian ZMO during the last 1000 years. Laminated 

sediments of a box core (B-14) and gravity-core (G10) retrieved in the Central 

Peruvian Shelf (Pisco-14°S, 300m depth) were sub-sampled and analyzed. The 

paleoecological reconstructions showed changes in the benthic foraminiferal 

assemblage suggesting, during the MCA, higher postoxic conditions (anoxia without 

the presence of sulfides, H2S) and a vertical offset to shallower depths evidenced 

mainly by the presence of Globobulimina auriculata and Cancris inflatsu species.  A 

decrease in OMZ intensity was identified during the LIA which based on carbonate 

dissolution and high bioerosion occurrence. Finally, after the LIA, to the Modern 

Period (MP ~1820  to the recent), the increase of abundances of anoxia and sulfides 

proxy species such as Nonionella stella and Virgulinella fragilis, which were 

correlated with the intensification and expansion of OMZ toward the recent. The 

geochemical analyses at foraminiferal tests were done on Bolivina seminuda tests 

only for the LIA and MP. The results of the laser ablation and δ13C isotope analysis 

showed inorganic carbonate secondary calcification on the foraminiferal tests, which 

was correlated to biogeochemical changes in the interstitial waters of the ocean floor, 

especially after the LIA featuring also a rise in bottom anoxia. The results of δ18O 

performed on Bolivina seminuda for the LIA period were not satisfactory due to 



carbonate dissolution; for the Modern Period, on the other hand, there was a 

decrease of the temperature especially for the last 50 years. The variability on the 

intensity of Peruvian OMZ during the MCA and LIA were correlated to zonal 

variability of sea surface temperatures (SSTs) in the equatorial Pacific, besides the 

north-south gradient variability of the ITCZ. To the Modern Period, besides the 

oceanic gradient factors of SST, it is suggested that climate change and local factors 

could be intensifying the OMZ in the study region making it extremely anoxic toward 

recent. 

 

 

Keywords: Benthic foraminifera. Oxigen minimum zone. Peruvian Central Platform 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do Quaternário, a Terra vem atravessando frequentes variações 

climáticas, alternando-se entre intervalos glaciais e interglaciais (SIGMAN; BOYLE, 

2000). Devido a essas variabilidades, grandes mudanças ocorrem na dinâmica da 

circulação oceano-atmosfera, na biodiversidade e nos processos biogeoquímicos 

(SCHILT et al., 2010). Estas oscilações climáticas ocorrem em um padrão cíclico 

normalmente relacionados às forçantes radiativas orbitais (BERGER; LOUTRE, 

1992; LANG e WOLF, 2011). Além disso, durante a última glaciação, eventos 

climáticos abruptos ocorreram, como os eventos Heinrich (HE), Dansgaard-

Oeschger (DO), e durante o último interglacial como o Bølling-Alleröd (BA) e 

Younger Dryas (YD), os quais são amplamente registrados para o hemisfério norte 

(DANSGAARD et al., 1993; MASLIN et al., 2001). Durante o Holoceno  também têm 

ocorrido eventos abruptos em escalas centenárias e milenares, tais como os eventos 

Bond (BOND et al., 1993). Para o Holoceno tardio, especificamente durante o último 

milênio, são registrados distintos episódios, como por exemplo a “Anomalia Climática 

Medieval” (ACM- 800 a 1400 AD) período durante o qual as temperaturas da Europa 

e proximidades excederam as temperaturas do início do século XX (LAMB, 1965; 

BRADLEY et al., 2003). Este período de clima quente foi seguido por um período 

mais frio denominado  Pequena Idade do Gelo (PIG), que ocorreu aproximadamente 

entre 1400 a 1800 A.D. (MANN et al., 1998; MEYER; WAGNER, 2008). E finalmente 

para os últimos 100 anos, medições instrumentais de parâmetros climáticos, 

apontam aquecimento em diversas partes do mundo. Além disso, é o período onde 

houve maior influência antropogênica devido à emissão de gases estufa (KUKLA, 

1981). 

Reconstruções paleooceanográficas e simulações de modelos sugerem que o 

MCA foi caracterizado por um estado médio do tipo  La Niña  e PIG como um estado 

médio do tipo El Niño (COBB et al., 2003; MANN et al., 2009; GRAHAM et al., 2011). 

Uma das hipóteses é de que as mudanças climáticas ocorridas em ACM e PIG 

envolvem mudanças nas temperaturas da superfície do mar (TSMs) da piscina 

Tropical aquecida do Indo-Pacífico e a parte central-leste do Pacífico Tropical 

Oriental, em resposta às mudanças na radiação solar total, resultando em alterações 
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da circulação oceânica e mudanças climáticas em todo o planeta (MANN et al., 

2009; GRAHAM et al., 2011). Devido ao sistema fortemente acoplado da piscina 

aquecida do Pacífico Ocidental (Indo-Pacific warm pool), e a parte fria do Pacífico 

Leste (Pacific cold tongue), as mudanças no gradiente das Temperaturas 

Superficiais do Mar entre o Pacífico Tropical ocidental e oriental pode produzir 

consideráveis mudanças oceanográficas ao largo da costa peruana. 

No Pacífico leste, a margem central peruana, é uma das regiões de maior 

produtividade primária do mundo, com uma produção primária superior a 200gC 

m2/ano (STRUB et al., 1998), além disso desempenha um papel importante na 

dinâmica do clima global e ciclos biogeoquímicos através de sua interação entre 

oceano-atmosfera (CHAZEN, 2012). Esta margem possui características que a 

tornam extremamente importante para estudos paleoceanográficos e 

paleoclimáticos, os quais tem contribuído para o entendimento das variabilidades 

ocorridas para o Holoceno (ex: AGNIHOTRI et al., 2008; SIFEDDINE et al., 2008;  

GUTIERREZ et al., 2009, 2011 CHAZEN et al., 2009; SALVATTECI, 2013). Uma das 

principais características oceanográficas desta margem é a presença da Zona 

Minima do Oxigênio (ZMO), que possui importância química, física, biológica, e tem 

papel fundamental em relação a troca de gases com a atmosfera (GUTIERREZ et 

al., 2009). Portanto, alterações atmosféricas, oceanográficas e/ou no gradiente das 

temperaturas superficias do oceano (TSMs), trazem consequências relevantes a 

dinâmica oceanográfica e biológica desta região. A ZMO peruana é também 

caracterizada por possuir sedimentos laminados, formados sob condições 

oceanográficas específicas (intensa ressurgência, disoxia e alta taxa de 

sedimentação) (GUTIERREZ et al, 2009; SIFEDDINE et al., 2008). Estas condições 

inibem a bioturbação facilitando a preservação de registros e proporcionando 

enorme potencial para estudos paleoclimáticos e paleoceanográficos de alta 

resolução, principalmente para períodos curtos de variabilidade climática 

(SALVATTECI, 2013). 

Estudos recentes de registros sedimentares da costa leste do Pacífico, 

coletados na plataforma central do Peru e na plataforma Norte do Chile têm revelado 

mudanças consideráveis na biogeoquímica e na paleoceanografia regional  para o 

Holoceno tardio (AGNIHOTRI et al., 2008; VALDES et al., 2008; SIFEDDINE, 2008; 
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GUTIERREZ et al., 2009; SALVATTECI, 2013). Os estudos de proxies para esta 

região mostram uma variabilidade na produtividade e oxigenação da ZMO em 

escalas centenárias e decadais os quais foram relacionadas a mudanças climáticas 

globais e locais.  Durante os 400 anos da PIG a produtividade primária foi baixa 

nesta região e a abundância de pequenos peixes pelágicos foi fortemente reduzida 

(VALDES et al., 2008; GUTIERREZ et al., 2009). A partir de 1820, houve a 

intensificação da ZMO, e aumento dos teores de matéria orgânica (SIFEDDINE et 

al., 2008; GUTIERREZ et al., 2009). Estas mudanças durante a PIG, seriam devido 

ao deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em direção ao sul 

que foi relacionada a mecanismos globais ligados a diminuição da radiação solar e 

aumento de atividade vulcânica no Hemisfério Norte, neste período (MANN et al., 

1998). Apesar dos importantes resultados encontrados até o momento, a 

variabilidade e o comportamento das condições redox da ZMO peruana para um 

passado recente ainda não são completamente compreendidos.  Acredita-se que o 

estudo do comportamento deste importante sistema possa trazer resultados 

relevantes capazes de esclarecer tanto variabilidades oceanográficas quanto 

mecanismos climáticos locais e regionais.  

 Foraminíferos bentônicos são uma ferramenta amplamente utilizada para 

reconstruções de ambientes do passado. Através do estudo de sua abundância, 

diversidade e ecologia é possível obter informações tais como; condições 

paleoredox e paleoprodutividade (GOODAY, 2003; LANGEZAAL et al., 2006). Estes 

organismos são afetados pela disponibilidade do alimento e condições geoquímicas 

na interface sedimento/água, além disso, se preservam adequadamente nos 

registros sedimentares (GOODAY, 2003). Estas características fazem dos 

foraminíferos bentônicos importantes marcadores biogeoquímicos. A correlação 

direta destes fatores com as distintas espécies bioindicadoras é uma importante 

ferramenta para descrever as condições ambientais no recente e vêm possibilitando 

cada vez mais reconstruções de condições paleo-oceanográficas e paleo-climáticas 

(GOODAY et al., 2010). A utilização de foraminíferos como indicadores 

paleoambientais requer sua calibração a partir das relações entre a sua biota e os 

parâmetros ambientais, assim como os processos físico-quimicos que intervem na 

preservação das testas desde a morte e deposição de suas testas. A calibração 
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pode então auxiliar estudos de alta resolução sobre a mudança da fauna de 

foraminíferos ao longo do Holoceno.  

Além disso, registros de variação de elementos traço e isótopos estáveis 

podem ser extraídos de suas testas e aplicados em estudos de reconstrução de 

propriedades químicas e físicas de águas de fundo oceânico, (GLOCK et al., 2012). 

O desenvolvimento da paleotermometria do isótopo de δ 18O tornou possível o uso 

de foraminíferos bentônicos para estimar diretamente temperaturas de água de 

fundo (ROSENTHAL; LINDSAY, 2006). Estudos baseados na composição dos 

isótopos de carbono (δ13C) em testas de foraminíferos também vêm sendo utilizados 

tanto em inferências de paleoprodutividade, como evidências de emissões de hidrato 

de metanos ao longo de registros geológicos (BOYLE; KEIGWIN, 1985; WEFER et 

al.,1994; HILL et al., 2003). Algumas espécies de foraminíferos são mais utilizadas 

para estas inferências que outras, porém, segundo Rathman (2008) se faz 

necessário a aplicação de novas espécies para o uso destas medidas, 

principalmente em ambientes onde as espécies convencionais não podem ser 

aplicadas.  

Para o presente trabalho foi utilizado o estudo paleoecológico da assembléia 

de foraminíferos bentônicos, bem como análises geoquímicas e isotópicas na 

carapaça destes organismos (Mg/Ca, δ18O, δ13C) para compreender as 

variabilidades biogeoquímicas e oceanográficas da ZMO localizada na margem 

central peruana e correlacionar com os cenário paleoceanográfico e paleoclimático e 

suas teleconexões propostas para esta região durante os últimos 1000 anos. 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

 Utilizar o estudo da geoquímica (laser ablation δ13C e δ18O) e a assembléia  

de foraminíferos bentônicos com intuito de investigar as variabilidades das 

condições redox na Zona Mínima do Oxigênio da margem central peruana e melhor 

compreender o cenário paleoceanográfico e paleoclimático para esta região durante 

os últimos 1000 anos. 
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1.1.1 Objetivos específicos  

 

1- Realizar o estudo paleoecológico em um box core (B-14) e parte de um 

testemunho de gravidade (G-10), ambos coletados a ~300m de profundidade, 

no núcleo da Zona Mínima do Oxigênio na plataforma peruana.  

 

2- Testar e aplicar as técnicas de laser ablation para medir elementos traço 

(Mg/Ca e Ba/Ca) em testas da espécie de foraminífero bentônicos Bolivina 

seminuda, visando analisar processos de calcificação secundária ao longo do 

box core B-14. 

 

3- Analisar os isótopos de δ13C em testas da espécie Bolivina seminuda para 

avaliar o comportamento deste isótopo ao longo do box core B-14.  

 

4- Analisar os isótopos de δ18O em testas da espécie  Bolivina seminuda, e 

avaliar sua utilização como proxy para paleotemperatura de fundo. 
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2 BASE TEÓRICA 

 

2.1 ZONA MÍNIMA DO OXIGÊNIO 

2.1.1 Aspectos gerais 

 As Zonas de Mínima do Oxigênio (ZMOs) são zonas no oceano que se 

distribuem em profundidades intermediárias (50-1000m) caracterizando-se por 

apresentar condições extremamente baixas de oxigênio (<0,5 mlL-1; 22 μM) 

(ANDERSON et al.,1982; KAMYKOWSKY; ZENTARA, 1990). Normalmente se 

desenvolvem em ambientes que apresentam intensa ressurgência, baixa circulação 

e ventilação oceânica, onde a matéria orgânica derivada da alta produtividade é 

degradada rapidamente, fazendo com que o oxigênio seja consumido na coluna de 

água antes da MO ser depositada no sedimento de fundo (LEVIN, 2003; 

KARSTENSEN et al., 2008). Atualmente, as ZMOs também vêm sendo estudadas 

devido ao seu papel fundamental no ciclo do nitrogênio, especialmente pelo 

processo de desnitrificação (ROBINSON et al., 2012). Estas áreas também estão 

envolvidas em processos de acidificação dos oceanos e em importantes processos 

biogeoquímicos de gases do efeito estufa, tais como; produção de N2O e limitação 

do sequestro do CO2 atmosférico (PALMIER; RUIZ-PINO, 2009; PALMIER et al., 

2011).  

As ZMOs ocupam cerca de 8% do oceano global e persistem 

permanentemente ou sazonalmente, interceptando as margens continentais ao 

longo de boa parte do Oceano Pacífico, costa ocidental da África, no Mar da Arábia 

e Baía de Bengala (Fig.1) (HELLY; LEVIN, 2004; PALMIER; RUIZ-PINO, 2009; 

LEVIN et al., 2009). Um dos primeiros estudos sobre a localização das ZMOs na 

coluna de água foi realizado por Kamykowski e Zentara (1990), o qual produziu 

mapas de sua distribuição no oceano global (O2< 22μM ou O2 < 0,5mlL-1). Porém, as 

estimativas sobre a extensão e parâmetros biogeoquímicos das ZMOs ainda são 

escassos e/ou locais (MORRISON et al., 1999). Recentemente, a quantificação e 

mapeamento de ZMOs em mar aberto tem sido proposta por Paulmier et al. (2006), 

Karstensen et al. (2008), Palmier e Ruiz-Pinno (2009), levando também em 

consideração os processos biogeoquímicos, tais como, processos de denitrificação, 

os quais estão associados aos baixos valores de O2 . 
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Figura 1 - Localização das ZMOs no oceano global: LPSN (Leste do Pacífico Subtropical Norte), 
LPTN (Leste do Pacífico Tropical Norte), LPS (Leste do Pacífico Tropica Sul) e AA (Arábia Saudita), 
BB (Baia de Bengela) . Escala de teor de oxigênio em  μM (direita) (modificado de Palmier e Ruiz-
Pino, 2009). 
 

 

 As concentrações de oxigênio dissolvido são tipicamente expressas em 

unidades de mg L−1, ml L−1, μM ou percentual de saturação, sendo que diferentes 

termos e limites têm sido utilizados para descrever os limiares de condições de O2 

(LEVIN, 2003). Segundo Palmier e Ruiz-Pino (2009) e Stramma et al. (2010), valores 

de conteúdo de oxigênio abaixo de 0,5 ml L−1 (22μM) já são considerados ZMOs. 

Abaixo destes valores existe ainda uma classificação dos teores de oxigênio. A 

figura 2-a apresenta a classificação de conteúdo de oxigênio segundo alguns 

autores. Essa classificação considera o ambiente como óxico quando presentes 

conteúdos de oxigênio acima de 1 mlL-1. Abaixo destes valores até concentrações 

de 0,1 mlL-1 se encontram os ambientes disóxicos. Os ambientes micróxicos se 

referem aos ambientes com conteúdos de oxigênio abaixo de 0,1 mlL-1. Por último, 

Bernhard e Sen Gupta (1999) diferenciaram os ambientes anóxicos em: postóxicos 

que seriam os ambientes sem oxigênio, porém sem presença de sulfetos de 
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hidrogênio (H2S) e anóxicos que seriam os ambientes sem oxigênio, porém com 

presença de sulfetos de hidrogênio (H2S). Para obter uma interpretação mais precisa 

e clara, no presente trabalho, será utilizada a terminologia definida por Bernhard e 

Sen Gupta (1999) e que também foi utilizada em Cardich (2012). 

 Segundo Cardich (2012), discriminar diferentes cenários com deficiência 

extrema de oxigênio e anoxia é uma vantagem importante sobre os outros tipos de 

classificações, principalmente em estudos de ambientes enriquecidos 

organicamente (ex: ZMO em frente ao Peru Central). O oxigênio de fundo na ZMO 

do Pacífico Sul-Oriental normalmente apresenta valores de oxigênio inferiores a 0.1 

mlL-1 (microxia de fundo), significando que o oxigênio que penetra no sedimento 

desaparece nos primeiros milímetros superficiais, dando lugar a postoxia e anoxia 

muito próximo a interface sedimento-água.  

Verticalmente em ambientes onde ocorrem as ZMOs, há uma diferenciação  

na coluna d’água em três camadas (Fig. 2-b) (BERNHARD; SEN GUPTA, 1999; 

GRACO et al., 2007).  A primeira camada vai da interface atmosfera-oceano até a 

oxiclina e é onde ocorrem as trocas entre atmosfera-oceano, a segunda camada que 

é a ZMO propriamente dita (O2 < 0.5 mlL-1), e a terceira camada ou camada inferior 

que fica abaixo da ZMO e onde os valores de oxigênio voltam a subir. A primeira 

camada é considerada como o motor da ZMO, onde a remineralização mais intensa 

ocorre, levando a intensificação da ZMO. Na ZMO propriamente dita ocorrem os 

processos anaeróbios como desnitrificação e anammox, com o gradiente de O2 mais 

baixo e  onde a nitrificação é o processo principal, desempenhando um papel 

importante no ciclo nitrogênio (ANDERSON et al., 1982). Assim, considerar os 

processos específicos biogeoquímicos, é necessário para incluir estas três camadas 

de concentrações de O2  e caracterização das ZMOs.  
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b)	
a)	

 

Figura 2 - (a) Classificação dos ambientes de acordo com as concentrações de      oxigênio 
(modificado de Jorissen et al., 2007) (b) esquema vertical das ZMOs (modificado de Bernhard e Sen 
Gupta,1999). 

 

2.1.2 Variabilidades das ZMOs 

 

 

 Palmier e Ruiz-Pinno (2009), ilustraram a variação sazonal das principais 

ZMOs permanentes ao longo do ano. Estas variações dos teores de oxigênio 

ocorrem horizontalmente e verticalmente. Sazonalmente, durante a transição de 

primavera-verão, o núcleo da ZMO se intensifica e apresenta um espessamento 

vertical de cerca de 20%, associado a uma intensificação do seu núcleo e 

diminuição das concentrações de oxigênio dissolvido com presença de 

concentrações mínimas de O2 decrescentes entre 1 e 0,1 μM. Horizontalmente, as 

ZMOs durante este período sofrem uma contração de cerca de 10%. Durante a 

transição verão-outono para inverno-primavera, a variabilidade é oposta. O núcleo 

das ZMOs se contrai verticalmente cerca de 20% o núcleo da ZMO torna-se menos 

intenso e os níveis de oxigênio são aumentados cerca de 30% de sua media. 

Horizontalmente as ZMOs também são extendidas em cerca de 10% (Fig. 3). 
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Figura 3: Distribuição do O2 (μM; em intervalos ± 2 μM) de acordo com WOA2005 e com critério 
CRIO (O2 < 20 μM no núcleo) em primavera, verão, outono e inverno (modificado de Palmier e Ruiz-
Pino, 2009).  

 

 Para as últimas décadas é possível determinar e avaliar a condições das 

ZMOs através de observações de medições diretas. A quantificação regional das 

concentrações de oxigênio gera informações de base necessárias para estimar 

impactos ecológicos e econômicos de mudanças da distribuição da ZMO 

(STRAMMA et al., 2008). Porém, para períodos paleoclimáticos, estas medições não 

podem ser realizadas diretamente. Portanto, são utilizados indicadores (proxies) 

para o melhor entendimento da ciclicidade das ZMOs para períodos pretéritos.  

Alguns estudos em sedimentos marinhos têm demonstrado a variação da 

intensidade da ZMO em escalas milenar, centenária e decadais inferidas através 

destes indicadores (AGNIHOTRI et al., 2008; SIFEDDINE et al., 2008; CHAZEN et 

al., 2009; GUTIERREZ et al., 2009; SALVATTECI, 2013).  

 Alterações cíclicas das ZMOs ao longo dos períodos geológicos são 

reportadas por diversos autores, como por exemplo entre períodos glaciais e 



32 
 

interglaciais, onde as ZMOs mostram-se menos ou mais intensas respectivamente 

(HENDY; PETERSEN, 2006). Wefer (1990), reportou para o último máximo glacial 

uma diminuição das condições de produtividade para o oeste do Pacifico Tropical 

Sul. Dean et al. (2006), estudando a variabilidade da ZMO da baixa Califórnia 

através de proxies como o Molibdênio (condições paleoredox), Cadmio (Cd) e 

carbono orgânico (paleoprodutividade) durante os últimos 52  kyr, encontrou um 

aumento da produtividade e diminuição do oxigênio durante os períodos mais 

quentes e evidenciou que os proxies variaram de acordo com o clima para esta 

região. Chazen (2011), reportou a variabilidade da ZMO peruana também 

relacionada com o clima durante o Holoceno, através do estudo de isótopos de δ15N 

(condições denitrificantes), alquenonas (temperatura de superfície) e foraminíferos 

bentônicos (condições paleoredox) e evidenciou uma diferença entre mecanismos 

climáticos regionais e locais que poderiam estar afetando a variabilidade da ZMO 

peruana para o início do Holoceno e o Holoceno tardio, respectivamente. 

 Os eventos decadais também influenciam a variabilidade da ZMO. Gutierrez 

(2006) foi um dos primeiros a utilizar diversos proxies para o estudo das 

variabilidades durante um passado recente. Para os últimos dois mil anos, foram 

realizados diversos estudos nos sedimentos laminados da plataforma peruana 

utilizando multiproxies, os quais evidenciaram variabilidades destes proxies 

relacionadas a eventos tipo La Niña (El Niño) para os períodos de ACM e PIG 

respectivamente e um aumento cada vez maior da produtividade e intensidade da 

ZMO para os períodos recentes (após a PIG) (AGNIHOTRI et al., 2008; SIFEDDINE 

et al., 2008; GUTIERREZ et al., 2009, 2011; SALVATTECI, 2013).  

 Para as últimas décadas é possível observar a variabilidade da ZMO 

principalmente durante os eventos de El Niño e La Niña. O El Niño/La Niña são as 

fases positiva/negativa do fenômeno ENOS (El Niño - Oscilação Sul) que 

representam o aquecimento/resfriamento respectivamente da Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) na região do Pacífico Equatorial leste (SOUZA et al., 2000). 

Durante eventos de El Niño as TSMs são aumentadas causando o aprofundamento 

e maior estratificação da termoclina e da oxiclina, além disso, os eventos de 

ressurgência são extremamente reduzidos apresentando valores de nutrientes 

inferiores aos normais para a região, ocasionando uma redução das ZMOs para este 
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período (ZUTA; GUILLEN, 1970). Ao contrário, durante  eventos La Niña, há uma 

diminuição das TSMs, a profundidade da termoclina e da oxiclina diminui e fica 

menos estratificada, além de ocorrer uma intensificação da ressurgência e aumento 

de nutrientes na camada superficial e uma intensificação da ZMO para esta região 

(BARBER; CHAVEZ, 1983; MORALES et al., 1999; GRACO et al., 2006). Para o 

evento El Niño de 1997-8, houve uma oxigenação de larga escala na margem 

peruana causada pela mudança de circulação o que ocasionou um aumento dos 

conteúdos de O2 e aprofundamento da ZMO (SANCHEZ et al., 2000; GUTIERREZ  

et al., 2008). Sob estas circunstâncias um forte evento El Niño pode reduzir a área 

da ZMO do Peru e norte do Chile em 61% (de 77,000 km2 para 30,000km2) 

(PALMIER; RUIZ-PINO, 2009).  

 A variabilidade nas ZMOs e seus potenciais de feedback com o clima e o 

ecossistema marinho dependem de sua intensidade e extensão (HELLY; LEVIN, 

2004). Essa extensão varia de acordo com mudanças climáticas, ventilação, 

solubilidade do O2, imputs de nutrients ou metais por ressurgência, descarga de rios, 

ou transporte e deposição atmosférica e devido a fertilização natural ou antrópica 

(aumento da remineralização) (HELLY; LEVIN, 2004). Os estudos paleoambientais 

evidenciam que as variabilidades cíclicas ocorridas em locais de hipoxia sempre 

ocorreram naturalmente, porém atualmente com o aumento destas zonas têm sido 

difícil determinar se este aumento e ou intensificação estão ocorrendo devido a uma 

ciclicidade natural ou devido a influência antrópica (LEVIN et al., 2009; STRAMMA et 

al., 2010). Trabalhos mais recentes vem alertando sobre uma possível expansão 

global das ZMOs devido ao aquecimento global, aumento de emissões de gases 

estufa e o aumento de inputs de nutrientes terrígenos por ação antrópica. Estas 

mudanças poderão ter um impacto significativo na comunidade biológica e modificar 

os sinais de oxigênio e de gases emitidos para a atmosfera. Portanto, os estudos 

paleoambientais servem também como base para o entendimento da ciclicidade 

natural destes ambientes, o qual futuramente terá que ser levado em conta também 

as ações humanas nestas previsões (BOGRAD et al., 2008; LEVIN et al., 2009; 

STRAMMA et al., 2010). 
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2.1.3 Aspectos biológicos e biogeoquímicos de ambientes da Zona Mínima do 
Oxigênio 

 

Com relação a seu aspecto biológico, as ZMOs são regiões do fundo do mar 

que possuem baixa biodiversidade e inóspitos para a maioria dos recursos marinhos 

de valor comercial, mas suportam uma grande variedade de protozoários e 

metazoários que possuem adaptações à condições de hipoxia (HELLY; LEVIN, 

2004). Os organismos pelágicos normalmente habitam as camadas superior e 

inferior da ZMO. Na região da ZMO propriamente dita, a fauna é basicamente 

bentônica e é onde a maioria dos processos biogeoquímicos ocorre. A 

heterogeneidade do habitat bêntico nestas regiões, incluem oxigênio das águas de 

fundo, gradientes de sulfetos, esteiras bacterianas, variações no conteúdo de 

matéria orgânica do sedimento e pH (GOODAY et al., 2009). 

 As comunidades bentônicas no núcleo das ZMOs, apresentam índice de 

diversidade e riqueza de espécies muito baixos e altos níveis de dominância, 

apresentando algumas espécies tolerantes (LEVIN; GAGE, 1998). Nas regiões de 

transição superior e inferior às ZMOs ocorre o chamado “efeito de borda”, onde há 

um aumento da diversidade de espécies e diminuição da dominância (GOODAY et 

al., 2009). Acredita-se que refletem uma liberação da limitação de oxigênio 

combinado com uma abundância de alimento (LEVIN, 2003). Estas zonas, portanto, 

podem ocasionar diferenciação na composição da assembleia em curtas distâncias 

verticais  (LEVIN, 2002; LEVIN et al., 2010).  Sendo assim, apesar das ZMOs 

apresentarem baixa diversidade elas podem ser responsáveis por um zoneamento 

faunístico em resposta a fortes gradientes do fundo do mar. 

 Nos sedimentos desta região ocorrem esteiras microbianas que oxidam 

sulfetos (ex: Thioploca, Beggiatoa, Thiomargarita) (ARNTZ et al., 1991; GOODAY et 

al., 2009). Os organismos mais tolerantes nos ambientes de maior depleção de 

oxigênio (<0,2mlL-1), incluem os foraminíferos calcários, nemátodes e anelídeos. Em 

contrapartida, os protozoários aglutinados, copépodos e invertebrados calcificados 

são tipicamente menos tolerantes.  Em concentrações de oxigênio dissolvido abaixo 

de 0,15 mlL-1, a bioturbação é reduzida, a camada de mistura é superficial e a 

nutrição a base de quimiossíntese torna-se essencial (LEVIN, 2003). 
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 Como já anteriormente citado, os limites superiores da ZMOs podem mover-

se para cima e para baixo em resposta a eventos decadais tais como eventos de El 

Niño/La Niña  (ARNTZ  et al., 2006) ou ciclos sazonais (PAULMIER; RUIZ-PINO, 

2008), expondo comunidades bentônicas nessas regiões de fronteira a forte 

flutuações de oxigênio de fundo. A abundância da meiofaunal em geral é 

positivamente correlacionada com a concentração de oxigênio no fundo da água. Na 

costa oriental do Pacífico Sul, o efeito acumulado de El Niño atenua a sazonalidade 

e cria um ambiente mais oxigenado e com ressurgência reduzida (GUTIERREZ et 

al., 2008).  

 Arntz et al. (1991, 2006) evidenciou mudanças na fauna da costa do Peru e 

Chile durante eventos de El Niño 1982/83 e 1997/98, com o aumento de teores de 

oxigênio em regiões de ZMO e aumento da biomassa de macrobentos nestas 

regiões. Gutierrez et al. (2008) e Sellanes et al. (2007), através do estudo de 

Thioploca spp. (bactéria quimiossintetizante), durante o evento de El Niño de 

1997/98, evidenciaram que a abundância desta bactéria foi drasticamente reduzida 

evidenciando a presença de maior conteúdo de oxigênio e redução das condições 

redutoras de sulfeto durante este período. Ainda durante o evento de El Niño de 

1997-98, o limite superior da ZMO peruana foi aprofundado em 250 m permitindo a 

presença de uma macrofauna bentônica (SANCHEZ et al., 2000). Ao contrário, 

durante eventos La Niña e fraco El Niño, existe um forte acoplamento dos eventos 

de ressurgência e aumento produção primária, onde os conteúdos de oxigênio e 

comunidades macro bênticas são drasticamente reduzidos. Durante estes períodos, 

a cobertura e biomassa do tapete microbiano são aumentados (GUTIERREZ et al., 

2008). Após anos consecutivos de ressurgência favorável durante eventos e 

condições de La Niña, a Plataforma Peruana torna-se altamente produtiva, 

Thioploca spp. prospera em níveis entre 0,2 e 0.3 mlL-1 (GUTIERREZ et al., 2000). A 

figura 4 exemplifica a sucessão da fauna durante as fases de El Niño e sua relação 

com a oxigenação. 



36 
 

El Niño intenso 

El Niño 
moderado 

F
a

s
e

 d
e
 E

l 
N

iñ
o

 

F
lu

x
o

 d
e
 T

O
C

 

 
Associações 

bentônicas 

“clássicas” 

 

 
 

Comunidade 

infaunal de 

poliquetos  

 
 Ápices de Thioploca 

+ 

 

Meiofauna: 

Alta diversidade  

filética 
Neutro 

La Niña 

SULFUROSA SUBÓXICA ÓXICA 

Condições na interface sedimento-água  

Frequência de eventos de oxigenação (%) 

Ápices de Beggiatoa 
+ 

Meiofauna: 

Dominância de 

nemátodos 

 

Figura 4 - Modelo conceitual da sucessão das comunidades bentônicas do Peru Central e sua 
relação com El Niño associadas a frequência e intensidade de episódios de oxigenação (modificado 
de Gutierrez et al., 2008) 

 

 As concentrações de matéria orgânica são normalmente inversas as 

concentrações de oxigênio. Altas concentrações de matéria orgânica ocorrem em 

baixo teor de O2 (GOODAY, 2010). Atualmente, as ZMOs também vêm sendo 

estudadas devido ao seu papel fundamental no ciclo do nitrogênio, no qual várias 

espécies químicas ocorrem de acordo com o grau de oxidação e diferentes processo 

bacterianos (LAM et al., 2008, ZEHR, 2009). Sob condições óxicas, na primeira 

camada em regiões de ZMO, ocorrem altos valores de nitrato (NO3
-), devido a 

fixação de nitrogênio atmosférico (N2), nesta camada, bactérias aeróbias realizam a 

nitrificação transformando N2 e amônia (NH4
+) em NO3

+, esta camada possui 

portanto, predominância de nitrato. Abaixo da oxiclina, na ZMO propriamente dita, o 

principal processo é o de desnitrificação e nitrato redução. Há a utilização de nitrato 

na respiração que é reduzido a nitrito (NO2
-) e é predominante nesta camada. Nesta 

região ocorre também o processo chamado “anammox”, onde bactérias anaeróbias 
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utilizam NH4
+ como aceptor de elétrons, enquanto simultaneamente reduzem NO2

-, 

resultando na produção de gás N2. Esta reação provoca liberação de N2 no sistema 

assim como ocorre na desnitrificação (que também ocorre nessa região), e também 

produz gás N2, mas no caso de N2 por desnitrificação a redução vem de compostos 

de nitrogênio oxidado juntamente com a oxidação da matéria orgânica 

("desnitrificação heterotrófica"). Efetivamente, redução de nitrato heterotrófico e 

anammox, são as reações de desnitrificação no sentido de que eles levam à perda 

de nitrogênio inorgânico fixado em ecossistemas e liberam para a atmosfera (ZEHR, 

2009). 

 O aumento das ZMOs nos oceanos pode acarretar alterações significantes 

nas estruturas tróficas, na ciclagem de nutrientes e na troca de gases oceano-

atmosfera (STRAMMA et al., 2008; PAULMIER; RUIZ-PINO, 2009). Podem ocorrer, 

por exemplo hot spots de desnitrificação, onde estas zonas expandidas tenderiam a 

uma maior produção de N2O, os quais amplificariam o aquecimento global 

(RYABENKO et al., 2012). Além disso, sua expansão significa um aumento das 

zonas anóxicas (áreas de oxigênio nulo) nas zonas costeiras, afetando fortemente a 

distribuição e a diversidade dos organismos bentônicos e pelágicos. Portanto, é 

importante conhecer a variabilidade das ZMOs não somente pelo efeito sobre os 

organismos, mas também pela variabilidade da biogeoquímica que tem implicância 

direta no clima global (STRAMMA et al., 2010). 

 O estudo dos processos  geoquímicos dos sedimentos e  das comunidades 

bentônicas pode auxiliar na compreensão dos efeitos da ZMO sobre o subsistema 

bentônico e sua variabilidade recente e passada. Esta variabilidade espacial e 

temporal está registrada nos sedimentos através de indicadores geoquímicos e 

biológicos, o que é favorável para o conhecimento das mudanças da ZMO e do 

oceano em geral em diversas escalas de tempo. Através do conhecimento dos 

processos biogeoquímicos que ocorrem nestas zonas para o recente é possível 

fazer uma calibração (compreensão dos processos atuais) para melhor interpretar 

estes processos para o passado. Os registros geológicos podem evidenciar 

mudanças  de oxigênio dissolvido no oceano, inclusive a expansão da ZMO durante 

períodos mais quentes (KEELING et al., 2010). 
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2.2 FORAMINÍFEROS  

2.2.1 Paleoecologia  

O principal objetivo da paleoecologia é o de refazer as relações entre os 

organismos do passado e seu meio ambiente, inferidas a partir do registro fóssil. 

Esta se vale das mesmas regras que governam as relações ecológicas modernas 

(Teoria Ecológica) e ocupa-se das populações de organismos (espécies) e do meio 

em que vivem. A resposta dos seres vivos aos estímulos ambientais ao longo do 

tempo originou os diferentes padrões de vida (DUTRA, 2000). 

Quando um novo ambiente é colonizado, as populações podem utilizar dois 

tipos de estratégias, com vários graus intermediários. Enquanto algumas surgem 

repentinamente, aumentam explosivamente em número e extinguem de modo 

rápido, outras se mantêm estáveis em número e composição ao longo do tempo, 

controlando sua densidade espacial (número de indivíduos/unidade de superfície ou 

volume), demonstrando uma regulação interna de seus elementos. As primeiras são 

conhecidas como r-estrategistas (espécies oportunistas), com alta taxa de 

natalidade. Ocorrem em ambientes instáveis, com oscilações acentuadas, e são 

pioneiras em ambientes devastados. Outras são k-estrategistas (espécies 

reguladoras), ocorrem em ambientes estáveis, com variações periódicas e 

previsíveis (DOUGLAS, 1979; SEN GUPTA, 1999; DUTRA, 2000). 

Ainda segundo Dutra (2000), a importância de inferir estes procedimentos, em 

uma sucessão paleobiológica, é detectar quais e de que tipos foram às mudanças 

ambientais ocorridas. Pela presença de cada uma dessas estratégias, é possível 

avaliar alterações que fogem do caráter local ou populacional visto acima, permitindo 

inferir processos de efeito mais global e as mudanças que atingem o ecossistema 

como um todo. 

Os foraminíferos são protistas bentônicos ou planctônicos, que surgiram no 

Cambriano e vivem até o Recente, em sua maioria em ambientes marinhos (VILELA, 

2000). Possuem uma carapaça ou teca rígida, formada por matéria orgânica, calcita, 

aragonita ou sílica, secretadas pela própria célula, ou por partículas aglutinadas 

selecionadas do sedimento. As carapaças possuem tamanho, texturas e formatos 

variados, são compostas por uma ou várias câmaras, apresentam uma ou mais 

aberturas em posições diferenciadas (BOLTOVSKOY et al., 1980). 
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Os foraminíferos são protozoários muito abundantes no bentos, e devido a 

sua capacidade de registro fóssil, são largamente utilizados em estudos 

paleoecológicos. Devido à complexidade e diversidade de ambientes em que vivem, 

mostram uma alta biodiversidade e abundância como um efeito de seus diferentes 

requerimentos ambientais. O seu curto ciclo de vida e a possibilidade de 

reorganização da genética por reprodução sexuada possibilitam uma reação rápida 

às mudanças do ambiente. Isto faz dos foraminíferos bioindicadores ideais para 

pequenas e longas mudanças no ambiente marinho, tanto em escala global, quanto 

local (BARBIERI et al., 2006). 

Segundo Bonetti et al. (2002), a utilização destes organismos em estudos 

paleoecológicos busca investigar os mecanismos de evolução em áreas marinhas. 

As associações ou populações de espécies-índice que se sucedem ao longo da 

coluna sedimentar podem refletir as variações ambientais promovidas por 

intervenções antrópicais e/ou naturais, sendo importante marco de ruptura ou 

restauração do equilíbrio ecológico dessas áreas. Assim, tanto em estudos 

ecológicos atuais de foraminíferos, quanto em estudos paleoecológicos, mudanças 

na frequência e abundância de associações específicas podem estar intimamente 

relacionadas com as condições ambientais. 

 Estes organismos podem responder a mudanças ambientais em termos de 

razão de reprodução, levando a alta produção das espécies sob condições 

favoráveis e seu desaparecimento sob condições desfavoráveis. O principal fator de 

regulação para abundância e diversidade é o teor de nutrientes; condições 

oligotróficas e mesotróficas induzem alta diversidade, enquanto a eutrofização leva 

ao desenvolvimento de algumas espécies oportunistas. Além disso, a resposta a 

mudanças ambientais é expressa pelo formato da testa e composição (MURRAY, 

2003; ALVE, 1995). 

2.2.2 Foraminíferos bentônicos e ambientes com baixa oxigenação 

 

 Os foraminíferos bentônicos são, talvez, o taxon mais bem estudado dentro 

das ZMOs (LEVIN, 2003). Suas adaptações ao baixo nível de oxigênio são 

relativamente bem estudadas e foram revisadas por Bernhard e Sen Gupta, 1999. 

Nos foraminíferos calcários, o tamanho da testa parece ser menor em condições 
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anóxicas, as testas são mais porosas e as espécies possuem paredes mais finas do 

que em sedimentos óxicos (GOODAY et al., 2000). Embora algumas espécies 

possam suportar uma anoxia temporária, determinadas espécies são capazes de 

habitar regiões de anoxia permanente e coexistir nos mesmo ambientes que 

bactérias que sintetizam sulfetos, tais como Beggiatoa e Thioploca.  Tais espécies 

fazem simbiose com estas bactérias, o que as torna ainda mais resistentes às 

condições de anoxia com presença de metanos e sulfetos (LEVIN, 2003; 

BERNHARD, 2003). 

  Os foraminíferos vêm sendo estudados nestes ambientes como 

bioindicadores de fatores ambientais que são importantes em paleoceanografia. 

Parâmetros faunísticos, tais como a composição de espécies, a abundância relativa 

de diferentes morfotipos de testas, razão de abundância entre bentônicos e 

planctônicos, têm sido utilizadas como proxies para produtividade de superfície e 

sua sazonalidade (LOUBERE; FARIDUDDIN,1999), fluxo de carbono orgânico no 

fundo do mar (VAN DER ZWAAN et al., 1999), e oxigenação da água de fundo 

(KAIHO, 1994, 1999). 

 O interesse da paleoceanografia em desenvolver proxies para paleo 

oxigenação e produtividade através de foraminíferos bentônicos têm gerado 

importantes informações em áreas de ZMO e bacias anóxicas (BERNHARD; SEN 

GUPTA, 1999; GOODAY et al., 2009). Porém, um problema fundamental nestes 

estudos têm sido diferenciar entre os efeitos de enriquecimento orgânico daqueles 

de depleção do oxigênio. Jorissen et al. (1995) propôs um modelo TROX para uma 

melhor compreensão destes parâmetros (Fig. 5). Onde se propõe que em ambientes 

mais oxigenados e com menor produtividade, a diversidade seja maior e a 

dominância reduzida, ao contrário de ambientes menos oxigenados e com maior 

produtividade onde a diversidade é diminuída e a dominância de espécies mais 

resistentes aumenta. 
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Figura 5 - Modelo trófico caracterizando foraminíferos bentônicos em ambientes com baixa 
oxigenação e altos conteúdos de matéria orgânica (modificado de Jorissen et al., 1995) 

 

 Para a margem peruana, alguns trabalhos vêm sendo realizados utilizando-se 

foraminíferos bentônicos como bioindicadores para condições paleoredox 

(MORALES et al., 2006; CHAZEN, 2009; GUTIERREZ et al., 2009; CARDICH, 

2012). Cardich et al. (2012) e Cardich (2012), através de um estudo ecológico em 

Pisco e Callao, na plataforma central peruana, demonstrou que os foraminíferos 

bentônicos distribuem-se verticalmente na plataforma peruana respondendo a 

parâmetros abióticos, tais como qualidade da matéria orgânica e presença/ausência 

de sulfetos (H2S) (anoxia/postoxia). A qualidade da matéria orgânica para plataforma 

central peruana foi também estudada por Igarza (2012). Através destes estudos, foi 

possível a distinção da fauna de foraminíferos bentônicos em uma zonação vertical 

baseado também em processos biogeoquímicos (Fig.6): 

  1) plataforma interna: Esta parte da ZMO recebe diretamente a matéria 

orgânica labil, é extremamente anóxica e com presença de sulfeto (H2S) mais devido 
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a alta remineralização da MO e alto consumo de oxigênio. Ocorre a dominância de 

foraminíferos adaptados a estas condições (principalmente espécies associadas a 

bactérias quimiossintetizandtes), sendo eles; Bolivina costata, Virgulinella fragilis e 

Nonionella auris.  

 2) plataforma externa: Esta parte da ZMO, possui sedimentos entre anóxicos 

e postoxicos, ou seja, é uma ambiente de transição.  Ocorrem principalmente 

espécies que possuem adaptação a anoxia (com endosimbiontes) e os que não 

possuem adapatações porém suportam condições anóxicas que não sejam 

permanentes, tais como; Bolivina seminuda, Buliminella tenuata e Bolivina pacifica. 

 3) plataforma externa e talude: Esta parte da ZMO não possui presença de 

H2S e a MO presente neste ambiente é uma MO mais refratária. As principais 

espécies presentes neste ambiente são Globocassidulina auriculata e Cancris 

inflatus, além disso, há uma maior abundância de indivíduos para esta região. 

ZMO 

subóxico 

subóxico 

Input terrigeno 
 (Al) 

 H2S 

1°camada: Alta produtividade (Plataforma interna) 

2°camada(Plataforma externa) 

 

3°camada (Plataforma externa  

e talude) 

Postoxico (sem H2S) 

Anóxico (com  H2S) 
MO lábil -  Virgulinella fragilis 

- Nonionella auris 
-  Bolivina costata 

- Globocassidulina 
auriculata 

-  Cancris infllatus 

-  Buliminella tenuata 
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F
igura 6 - Ilustração para o ambiente da ZMO na plataforma central peruana demonstrando as 
camadas verticais da coluna de água e sedimento com relação ao oxigênio, produtividade e 
distribuiçãoo das espécies de foraminíferos bentônicos.  
Fonte: CARDICH, 2013. 



43 
 

                                                                     

  

A espécie de foraminífero bentônico Virgulinella fragilis está frequentemente 

distribuída em ambientes com depleção do oxigênio e enriquecidas em sulfeto e é 

extremamente tolerante a condições anaeróbias (BERNHARD, 2003). Estudos tem 

mostrado presença de simbiose com Beggiatoa e as espécies Nonionella stella e 

Virgulinella fragilis na Bacia de Santa Barbara (TSUCHIYA et al., 2009).  Relações 

simbióticas envolvendo dois tipos de simbiontes em um mesmo foraminíferos são 

incomuns para estes ambientes com baixa oxigenação. Embora múltiplos simbioses 

são conhecidas em metazoários e protozoários de ambientes enriquecidos de 

sulfeto e metano várias simbioses ao mesmo tempo é pouco documentada em 

protistas aeróbicos. V. fragilis é o único foraminífero que ocorre este fenômeno, o 

qual foi documentado na Bacia de Cariaco, Além disso, esta espécie foi 

documentada apenas para os sedimentos com presença de esteiras bacterianas, 

nos sedimentos mais aerados esta espécies simplesmente desaparece e por isso é 

considerado um importante marcador de ambientes anóxicos com condições de 

sulfeto e metano (Fig. 7) (TSUCHIYA et al., 2009).  

 

 

Figura 7 - à esquerda: A espécie de foraminífero bentônico V. fragilis (A e B) micografia do 
citoplasma. As setas pretas mostram bactérias quimiossintetizantes (b) vacúolos; (c) cloroplastos; (er) 
reticulo endoplasmático; (g) Golgi; (m)mitocôndrias; (n) núcleo; (p) pirenoide; (s) concha (C) Variação 
de cor observada com luz refletida. (D) e a presença de cloroplastos em suas células (BERNHARD, 
2013; à direita; mapa mostrando os locais onde V. fragilis é encontrada, as estrelas indicam os 
estudos realizados por TSUCHIYA et al., 2009 e os círculos diversos outros trabalhos prévios (direita) 
(TSUCHIYA et al., 2009). 
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2.3 REGISTROS PALEOCLIMÁTICOS PARA OS ÚLTIMOS MIL ANOS NO 

PACÍFICO TROPICAL 

 

O Holoceno é considerado por alguns autores como um período de clima 

estável. Porém, através do estudo de  proxies sobre registros climáticos do 

Holoceno, se têm concluído que o clima tem variado constantemente ao longo dos 

últimos 11.8 ka (CLAGUEl et al., 2009). O Holoceno Tardio, também registra 

variações no sistema climático e especificamente o último milênio, foi caracterizado 

por eventos climáticos que podem estar relacionados com mudanças orbitais, 

variação da radiação solar, feedebacks entre atmosfera-oceano e atividades 

vulcânicas (GRAHAM et al., 2007) 

A Anomalia Climática Medieval (ACM), (Medieval Climate Anomaly - ACM), 

teve ocorrência entre os anos ~800 – 1250 D.C., durante a Idade Média da Europa. 

Neste período de tempo se observou os maiores incrementos em temperatura 

durante os últimos 1000 anos em relação aos registros obtidos entre os anos 1960 – 

1990 (GRAHAM et al., 2007). O termo ACM foi introduzido por Lamb em 1965 ao se 

referir sobre o período de verões europeus quentes e invernos amenos por volta de 

1100-1200 AD. A ACM foi designada originalmente para períodos de condições 

secas no oeste dos Estados Unidos da América e atualmente é usada por 

apresentar aplicabilidade geral, sendo indicada através de diferentes registros por 

todo o globo terrestre (HAUG et al., 2001; MANN, 2002; GRAHAM et al., 2007; 

TROUET, 2009; GRAHAM et al., 2011). 

Registros no oceano Pacífico tropical sugerem que durante a ACM, as 

características foram definidas por um gradiente zonal de temperatura com 

condições relativamente mais quentes no extremo oeste e mais frias no leste do 

Pacífico do mesmo oceano. Esse estado de condições tipo La Niña durante a ACM é 

evidenciado por proxies marinhos que mostram anomalias de TSMs no centro e no 

leste do Pacífico (COBB et al., 2003). Reconstruções da TSMs no oeste do Pacífico 

Tropical na região da Indonésia mostram que as tendências são fortemente opostas 

em comparação com aquelas no centro e no leste do oceano Pacífico (NEWTON et 

al., 2006; OPPO et al., 2009). Estes registros indicam temperaturas próximas das 
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registradas atualmente.  

Por outro lado, estes registros indicam também que a salinidade da água do 

mar varia em fase com a TSM durante o último milênio, indicando que além de uma 

variabilidade de temperatura, ocorreu uma variabilidade na pluviosidade durante 

ACM. Estas variações foram reconhecidas como possíveis indicadores do 

deslocamento para o sul ou norte da ZCIT no Pacífico tropical durante a ACM 

(NEWTON et al., 2006). Alguns registros porém, apontam para condições diferentes 

do Pacífico tropical leste e central frio (Niña) (GRAHAM et al., 2007; CONROY et al., 

2008; YAN et al., 2011), como os obtidos na Lagoa Pallcacocha nos Andes 

equatoriais (MOY et al., 2002), e aqueles obtidos em registros de geleiras em 

Quelccaya ao sul de Perú (THOMPSON et al., 1994). Ambos indicando episódios do 

tipo "El Niño" ou aquecimento destas áreas durante o período concernente a ACM. 

O período subsequente a ACM, foi a chamada Pequena Idade do Gelo, este 

termo foi originalmente concebido por Matthes em 1939 para descrever o intervalo 

do tempo mais frio dos últimos 4000 anos. O termo Pequena Idade do Gelo é então 

reservado para o maior período recente de avanço de geleiras e se define 

convencionalmente entre os séculos 16 e 19, durante o qual o clima da Europa foi 

fortemente impactado. No entanto o período pode ser variável dependendo a 

localização geográfica do proxy ao redor do mundo (século 14 ao 19). Este período 

começa com uma tendência de resfriamento na Europa seguindo para um período 

de condições quentes como foi a ACM e termina com o retrocesso das geleiras no 

século 20.  

A natureza do resfriamento é variável dependendo da região do mundo, onde 

os máximos períodos de avanço de geleiras diferem consideravelmente, sugerindo 

que responde mais a condições independentes regionais e não a uma glaciação 

global sincrônica. No entanto, variações climáticas são observadas ao redor do 

mundo todo, consolidando este como um evento de escala global e não existem 

duvidas nas evidências de um período mais frio na Europa com uma diminuição das 

temperaturas na ordem de 0.6 ºC durante os séculos 15 ao 19 (MANN et al., 

2010).No entanto, a variação temporal deste evento não é só relacionada com 

temperaturas mas também com padrões hidroclimáticos encontrados tanto no 
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hemisfério norte como o hemisfério sul (GRAHAM et al., 2007). 

No lado leste do Oceano Pacífico, registros de sedimentos marinhos da 

plataforma continental da costa do Perú, demonstraram que antes do ano 1820 

(período de PIG), a corrente de Humboldt foi menos produtiva e experimentou um 

alto aporte de material terrígeno, relacionado com condições úmidas no continente, 

relacionadas com uma ZCIT e a zona de alta subtropical do Pacífico mais ao sul 

durante este período de tempo (SIFEDDINE et al., 2008; GUTIERREZ et al., 2009; 

SALVATTECI, 2013). Segundo Newton et al. (2006) registros do Indo Pacífico 

utilizando também análises de Mg/Ca e isótopos de 
18O em carapaças de 

foraminíferos planctônicos mostram variabilidades de TSMs e salinidade 

relativamente mais baixas durante a PIG. Estes registros, segundo Graham et al. 

(2007), sugerem que durante a PIG, em que a TSM do Indo Pacífico mostrou-se 

mais fria do que no Pacífico Equatorial, tem associação direta com os eventos tipo El 

Niño.  

A causa da Pequena Idade do Gelo é desconhecida, porém, frequentemente 

é atribuída à baixa atividade das manchas solares. Contudo, de acordo com Grove 

(2008), muitos climatologistas têm considerado que apenas as flutuações da 

atividade solar são inadequadas para explicar as variações climáticas (como na 

temperatura) que ocorreram no planeta Terra.  
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 O sistema de ressurgência da Corrente de Humboldt no Pacífico leste é 

considerado dentre os mais produtivos do mundo e estende-se ao longo da costa do 

Chile e Peru (ARNTZ et al., 1991; PENVEN et al., 2005). A temperatura superficial 

da margem peruana varia anualmente entre 16-24°C. As temperaturas mais frias 

ocorrem durante o inverno quando a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está 

posicionada mais ao norte. Durante o verão a ZCIT migra em direção ao Sul e a 

circulação de Walker é enfraquecida, causando a redução da ressurgência e um 

aquecimento das águas superficiais. Apesar da ressurgência persistente em toda a 

margem, um gradiente latitudinal de temperatura é mantido ao longo do ano. 

Enquanto o vento induz uma ressurgência permanente durante o ano todo, as 

flutuações sazonais modificam a posição da ZCIT alterando a força da ressurgência 

e temperaturas de superfície da margem peruana. As temperaturas mais frias da 

superfície do mar (~17°C), ocorrem durante o inverno austral, quando o vento que 

induz a ressurgência é o mais forte e a termoclina e a nutriclina ficam mais rasas. 

Picos de TSMs (~24°C) ocorrem no verão austral, quando a força do vento que 

sopra em direção ao Equador é reduzida e as águas tornam-se mais estratificadas 

(WYRTKI, 1963; STRUB et al., 1998,).  

 A região de Pisco está localizada na região da Costa central peruana ~ 14°S e 

caracteriza-se por uma produção biológica mais elevada e uma zona mínima de 

oxigênio mais espessa e mais intensa do que outras áreas costeiras latitudinal ao 

longo do Peru (GUTIERREZ et al., 2008).  Em frente a Pisco, a plataforma é estreita 

(~15 km) e a transição entre a plataforma e o talude é suave.  Os limites da ZMO em 

frente a esta região encontram-se entre 30-40m a 600 m de profundidade, exceto 

durante os eventos de El Niño, quando o limite superior se aprofunda (GUTIERREZ 

et al., 2006). Cardich (2011), realizou medições de temperatura, salinidade e 

oxigênio em Pisco para abril de 2010 (após um evento de El Niño) e abril de 2011 

(sem El Niño) e pôde perceber as variações destes parâmetros principalmente para 

temperatura, que mostrou que as temperaturas de superfície variam entre 18°C a 

14° em períodos mais quentes e sob influência de El Niño e períodos sem esta 
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influência do evento, respectivamente. Para as temperaturas de fundo esses valores 

vão de 14°C a10°C. A salinidade nesta região não varia muito e vai de 35 na 

superfície a 34,5 para região de 300m. Os valores de oxigênio dissolvido estão entre 

7mlL-1 e 1,5mlL-1 na camada superficial e abaixo de 0.5mlL-1 abaixo da oxiclina. A 

oxiclina na região de Pisco é extremamente rasa e ocorre normalmente a 20m de 

profundidade, e durante eventos de El Niño são aprofundadas podendo chegar a 

70m (Fig. 8). 
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Figura 8 - Seções verticais de temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido da margem continental 
em frente a Pisco (300m, 2010-2011) (modificado de Cardich, 2012).  
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3.2 SISTEMA DE CORRENTES DO SISTEMA DE HUMBOLDT 

 

 A margem peruana está situada na interface entre a Corrente Costeira do 

Peru (Peru Coastal Current - PCC), também conhecida como Corrente de Humboldt 

que flui do Pólo Sul em direção ao Equador e a Sub-Corrente Peru Chile (Peru-Chile 

Undercurrent - PCUC) que flui do Equador para o Pólo Sul (STRUB et al., 1998, 

PENVEN et al., 2005). A PCC ou Corrente de Humboldt, origina-se a cerca de 43°S 

e é uma corrente superficial fluindo em direção ao Equador. Situa-se a cerca de 500-

1000 km de distância da costa peruana e alimenta a Corrente Sul Equatorial (South 

Equatorial Current - SEC), formando a língua equatorial fria, visível no noroeste de 

Cabo Blanco (4 ° S) (STRUB et al., 1998). 

 Abaixo da camada superficial da corrente que vai em direção ao Equador 

(PCC), flui na direção contrária, uma corrente sub-superficial (~50m), a Subcorrente 

Peru-Chile (Peru Chile Under-Current - PCUC) que flui do Equador em direção ao 

Pólo Sul. A PCUC se origina da Subcorrente Equatorial (Equatorial Undercurrent - 

EUC), a qual se divide nas ilhas Galápagos. Um braço continua como a subcorrente 

ao longo do Equador e desloca-se para Sul na forma da PCUC, enquanto o outro 

braço flui para Sudeste e alcança a costa por volta de 5° S. Esta corrente transporta 

águas muito salinas, é rica em nutrientes e com conteúdo extremamente baixo de 

oxigênio. A PCUC é considerada a principal fonte da ressurgência (WYRTKI, 1963). 

A pobre ventilação desta subcorrente peruana em combinação com a grande 

quantidade de deposição de matéria orgânica que demanda uma grande quantidade 

de oxigênio acarreta um déficit persistente de oxigênio na subsuperficie 

(TOGGWEEILER et al., 1991; BERNHARD; SEN GUPTA, 1999). Um pouco mais 

longe da costa, entre 100-300 km da costa, uma corrente de água quente, a Contra 

Corrente Peru Chile  (Peru Chile Counter Current – PCCC), que é um braço da EUC, 

segue em direção ao polo (Fig.9) (PENVEN et al., 2005).  
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Figura 9 - Esquema da circulação oceânica do Pacífico ao longo da costa do Peru.  
Fonte PENVEN; ECHEVIN, 2005.  
 

3.3 RESSURGÊNCIA PERUANA 

 

 A ressurgência é um fenômeno oceânico controlado principalmente por 

ventos, e por isto, bastante suscetível a mudanças climáticas. Ocorre normalmente 

ao longo da costa oeste dos continentes ao longo da margem continental. Nesse 

processo, os ventos que agem na superfície dos oceanos fazem com que as águas 

superficiais sofram um deslocamento horizontal costa afora como resultado da ação 

dos ventos e da força de atrito ocasionada pela rotação da Terra sobre os meios 

fluidos denominada força de Coriolis. A camada superficial (camada de Ekman) é 

deslocada em um ângulo de 90° em relação a direção do vento (transporte de 

Ekman), e este transporte é compensado pela ressurgência de águas profundas 

frias e ricas em nutrientes. Devido ao aumento de nutrientes na camada superficial, 
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a produtividade biológica é aumentada o que causa também um aumento do fluxo 

de matéria orgânica no fundo oceânico.  

 Os eventos de ressurgências ocorrem ao longo da costa peruana durante 

todo o ano mais intensamente entre 14 °S e 16 °S, enfraquecendo no norte, perto de 

Punta Falsa (6 ° S) (ECHEVIN et al., 2004). No entanto, a força do vento varia, e os 

eventos de ressurgência podem durar de alguns dias a uma semana e são mais 

fortes e mais frequentes no inverno e primavera devido aos ventos em direção ao 

Equador associados com uma célula de alta pressão subtropical reforçada (STRUB 

et al., 1998). Este fluxo intensifica a ZMO e resulta em uma elevada taxa de 

deposição de TOC na plataforma continental, ambos os quais limitam a degradação 

da matéria orgânica e beneficia a preservação do sedimento. Durante os períodos 

de ressurgência os teores de fosfato, nitratos e silicatos são aumentados 

consideravelmente, incrementando a produção fitoplanctônica (GRACO et al., 2006). 

 

3.4 A ZONA MINIMA DE OXIGÊNIO PERUANA 

 

 A ZMO peruana é considerada a mais rasa e mais intensa em comparação as 

ZMOs permanentes do planeta (HELLY; LEVIN, 2004). As condições de oxigênio 

superficiais (camada superficial) frente a costa peruana, são elevadas, com valores 

máximos maiores que 7mlL-1 ( 308μM) nas águas frias das latitudes mais altas e 

menores que 5mlL-1 ( 220 μM) nas regiões quentes próximas ao Equador (ZUTA; 

GUILLEN, 1970).  

 Abaixo desta camada superficial com alto teor de oxigênio, ocorre uma fina 

camada de descontinuidade, conhecida como oxiclina no qual o oxigênio cai 

bruscamente até valores de 1,0mlL-1 (44 μM). A oxiclina persiste durante todo o ano. 

Abaixo da oxiclina, entre 30-50m de profundidade, se encontra uma camada com 

concentrações muito baixas de oxigênio (<0,5mlL-1- 22 μM). Esta camada limita a 

Zona Mínima do Oxigênio com um mínimo absoluto ou núcleo variando entre 50 e 

450-500m, com valores inferiores a 0,25 mL-1 (11 μM). Valores inferiores a 0,1 mL L-1 

(4 μM) podem ocorrer em 15°S a partir de 150 - 200 m perto da costa marítima até 

profundidades maiores que 300m. Abaixo da ZMO e em contato com as Águas 



53 
 

Intermediarias Antárticas (>500m), o oxigênio aumenta novamente suas 

concentrações (GRACO et al., 2006). 

 A ZMO peruana está associada PCUC, esta massa de água é pobre em 

oxigênio e é também caracterizadas por alta salinidade, temperaturas baixas e 

nitratos elevados (MORALES et al., 1999). A coexistência de baixo teor de oxigênio 

e matéria orgânica alta modula ainda a estrutura e abundância das comunidades 

bentônicas associadas (ARNITZ et al., 1991). Nos locais onde a ZMO intercepta o 

fundo marinho, formam-se intensos gradientes de oxigênio e matéria orgânica 

sedimentar, os quais afetam as propriedades biogeoquímicas do sedimento (LEVIN, 

2003). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 COLETA 

4.1.1 Coleta paleoceanográfica 

 

Para este trabalho foram utilizados um box core (B-14) e parte do testemunho 

de gravidade (G-10), ambos localizados no núcleo da ZMO. O box core B-14 tipo 

Soutar foi coletado a 300 m de profundidade, em junho de 2005 em frente a Pisco 

durante o Cruzeiro Paleo II a bordo da embarcação de Investigação Científica José 

Olaya do Instituto del Mar del Perú (IMARPE). O testemunho de gravidade foi 

coletado a 312 m de profundidade, em 2007 a bordo do Cruzeiro Oceanográfico 

Galathea em frente a Pisco. (tabela 1, Fig. 11). O box core B-14 , possui 95 cm O 

testemunho de gravidade G-10 possui aproximadamente 5,2 metros, porém para 

este trabalho foram utilizados apenas 27 cm da parte superior deste testemunho, 

com intuito de atingir o  período de tempo pretendido (1000 anos). Foi realizada uma 

composição dos testemunhos, onde G-10 foi utilizado para o período de 1008 AD 

até  1500 AD e B-14 foi utilizado para o período de 1500 AD até o recente (Fig. 10-

b). 

 O estudo de sedimentos laminados têm sido discutido por diversos autores, 

por muitas vezes não apresentarem continuidade de suas lâminas, devido a 

processos de fluxos gravitacionais, deslizamentos, hiatos e outros processos pós 

deposicionais, os quais afetam a continuidade destas lâminas e prejudicam o estudo 

paleoambiental destes registros (WEFER et al., 1990; LEVIN, 2002; SALVATTECI, 

2013). Portanto, na maioria dos caso, é impossível analisar somente um testemunho 

para estes ambientes com sedimentos anóxicos, sendo necessária a avaliação 

prévia de diversos registros para escolha do material a ser analisado. 

 Baseado nestas premissas, Salvatteci (2012)  realizou um minucioso estudo 

em registros coletados na Plataforma de Pisco- Peru e realizou datações para todos 

os registros já coletados e correlações cruzadas entre eles (Fig. 10-a). Foram 

analisados os testemunhos que possuíam melhor continuidade para estudos 

paleoambientais Foi verificado ainda que todos os box-cores (denominados pela 

letra “B”; Fig. 10-a) amostrados possuíam sedimento superficial bem preservado, isto 
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foi evidenciado pela presença de filamentos da bactéria Thioploca sp. (GUTIERREZ 

et al., 2009), o qual vive na interface sedimento-água. Os testemunhos de gravidade 

(denominados pela letra “G”; Fig. 10-a), os quais são capazes de registrar períodos 

mais longos de tempo, ao contrário dos box-cores, não foram capazes de preservar 

o sedimento de topo do testemunho, provavelmente devido ao impacto do 

testemunho no fundo oceânico (SALVATTECI et al., submetido). Portanto, para 

estudo de períodos mais longos, foram avaliados os registros mais completos, sendo 

que os testemunhos de gravidade foram utilizados para complementar os box cores. 

 

 

! ! !!

a)	 b)	

G-10	 B-14	  

 

Figura 10 - (a) Correlação lateral da sequência de sedimentos através de imagens de raio X, ao 
longo dos testemunhos de gravidade (G) e box cores (B) coletados em frente a Pisco, Peru. A linha 
amarela indica a posição de uma mudança sedimentológica. A linha preta em negrito indica o inicio 
da datação  com 

241
Am e as linhas verde indicam a correlação das camadas de diatomáceas. As 

barras pretas do lado esquerdo de testemunhos indica períodos de depósitos homogêneos. As setas 
vermelhas indicam o testemunho de gravidade (G-10) e o box core (B-14) utilizados no presente 
estudo. (b) Ilustração do registro utilizado para realizar do box core (B-14) e testemunho de gravidade 
(G-10). 
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Tabela 1- Localização das estações de coleta dos testemunhos 

Testemunho Expedição Latitude (S) Longitude (W) Profundidade (m) Taxa de sedimentação 

G-10 Galathea-3, 2007 14°23 76°24 312 1.4  (1870- recente) 

B0506-14 RV Olaya, 2005 14°16 76°26 301 1.8 (> 1870 AD), 0.6 (450-180 BP)  
 

 

 

Figura 11 - Localização das estações de coleta de testemunho em frente a Pisco, Peru  
 

4.1.2 Coleta oceanográfica 

 

 Com intuito de obter informações em séries verticais de temperatura e 

salinidade da coluna de água em frente a Callao e Pisco, na plataforma central 

peruana, foram realizadas diversas medições entre os anos de 2009 a 2011 através 

de um equipamento de CTD Seabird SBE 19+, equipado com sensores de 

condutividade, temperatura, profundidade e oxigênio, em diversas profundidades 

(Tabela 2; Fig. 12).  

 

 

 



57 
 

Tabela 2- Localização das estações de coleta oceanográfica 

  
Fonte: CARDICH, 2012. 
 

 

 

Figura 12 - Localização das estações de coleta oceanográficas em frente a Pisco e Callao, Peru 
(modificado de Cardich, 2012). 
 

 

4.2 ABERTURA E SUB-AMOSTRAGEM DOS TESTEMUNHOS 

 

 Com intuito de observar as estruturas sedimentares e as laminações dos 

testemunhos foram feitos cortes longitudinais e foram realizadas imagens de raio-X 

e/ou Scopix (sistema de imagem de raio-X digital). As imagens de raio-X 

convencionais foram realizadas em aparelho médico em Lima, Peru e as imagens 

em Scopix foram realizadas no EPOC (Environnements et Paléoenvironnements 
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Océaniques et Continentaux) no Laboratório da Universidade de Bordeaux pelo Dr. 

Renato Salvatteci. As radiografias produziram imagens com lâminas claras e 

escuras que auxiliaram nos estudo estratigráfico, determinação das datações e para 

a determinação de sub-amostragem (Fig. 13-a). 

 Como mencionado anteriormente, o testemunho de gravidade G-10 possui 

aproximadamente 5,2 metros, porém para este trabalho foram utilizados 27 cm da 

parte superior deste testemunho, com intuito de atingir o  período de tempo 

pretendido, o testemunho foi sub-amostrado a cada centímetro. O box core B-14 , 

possui 95 cm, porém a parte superior do testemunho G-10 se sobrepõe ao boxcore 

B-14 e portanto, foram analizados 86 cm do box core B-14 e 27 cm de G-10. Para 

subamostragem do sedimento, o box core B-14 foi seccionados em quatro partes (A, 

B, C e D), cada seção foi fatiada em sete seções longitudinais (I, II, III, IV, V, VI e VII) 

de diferentes espessuras (Figura 13-b). As seções II, V e VI foram radiografadas 2 

vezes cada uma com foco distintos (uma a aproximadamente 7 cm da base e outra a 

aproximadamente 7 cm do topo) para que se pudesse determinar as estruturas e as 

sequências estratigráficas do testemunho. A partir das radiografias a seção VI foi 

utilizada como modelo de amostragem de acordo com sua estratigrafia. A partir 

deste modelo, foi utilizada uma folha plástica transparente na qual foram 

desenhadas as sequências sedimentares observadas na radiografia (figura 13-c). 

Cada sub-amostra está compreendida desde a base de uma lâmina escura até o 

topo de uma lâmina clara na radiografia. Caso uma estrutura excedesse 0,6 cm esta 

estrutura era subdividida equitativamente em outra sub-amostras. Nos intervalos 

onde não foi possível distinguir lâminas claras na radiografia, foi estabelecido uma 

espessura de aproximadamente 0,5 cm para determinar a sub-amostra.  

 Para o estudo de foraminíferos foi utilizado a seção III, onde as seções II e VI 

serviram de modelo para a sub-amostragem. O total de amostras para G-10 foi de 

27 amostras e para B-14 foi de 206 amostras totalizando 233 amostras. 
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Figura 13 - (a) Fotomontagem do box core B-14 e gravity core G-10 com escala em cm (o ponto preto 
a direita do testemunho indica a sobreposição de (B-14 e G-10), (b) esquema de sub-amostragem do 
box-core B-14, (c) sub-amostragem de B-14 

 

4.3 DATAÇÃO  

 

 Para estimar a idade dos testemunhos foi realizada a crono-estratigrafia, ou 

seja, a correlação das distintas estruturas sedimentares (determinadas pelo raio-X e 

análise das imagens). Além disso, foram realizadas análises dos radionuclídeos 

210Pb, 241Am, e 14C, as sub-amostragem e análise para cronoestratigrafia e 

radionuclídeos é melhor explanada em Gutierrez et al., 2009 e Salvatteci et al., 

2012. A correlação da estratigrafia mostrou claramente que algumas sequências 

sedimentares são contínuas, indicando que os processos regionais frequentemente 

determinam a formação das lâminas nos testemunhos. Entretanto, algumas 

sequências foram visíveis em alguns testemunhos e ausentes em outros. Esta 
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ausência de algumas lâminas pode ser devido a erosão causada por deslizamentos, 

erosão causada por correntes de fundo e eventos de deposição rápida, por exemplo, 

“blooms” de diatomáceas (SALVATTECI et al., 2012). 

 A presença de 241Am é devido à precipitação global. Três datas específicas 

associadas com os padrões radiométricos para este radionuclídeo foram causados 

por testes de bombas e pode ser usado para interpretar e desenvolver uma crono-

estratigrafia nos registros de sedimentos marinhos: 1) o início do teste nuclear em ~ 

1953 AD, 2) um período de precipitação máxima da bomba 1961-1966 AD, e 3) um 

novo período de testes de bombas intensa no Pacífico Sul no início dos anos 1970 

(UNSCEAR, 2000). Além disso, 210Pb (meia-vida 22,3 anos) pode ser usado para 

datar sedimentos até ~ 150 anos, e as atividades de 210Pb são comumente medida 

por espectrometria alfa e gama (APPLEBY, 2001; ZABORSKA et al., 2007; 

SANCHEZ-CABEZA; RUIZ-FERNANDEZ, 2012). A atividade total de 210Pb medidos 

numa amostra (210Pb tot) consiste em dois componentes: o 210Pb suportado (210Pb 

sup), que é originado pela degradação in situ do 226Ra, e  o  210Pb em excesso ou não 

suportado (210Pb ex). A atividade do 210Pb ex diminui ao longo do tempo, enquanto 

atividade 210Pb sup permanece em equilíbrio com o seu radionuclídeos pai 226Ra. 

Alterações nos perfis 210Pb ex também pode ser utilizado para correlacionar 

estratigrafias entre box cores. 

 Para o testemunho G-10, foram realizadas 32 datações de 14C em um 

espectômetro de massa no Laboratoire de mesures du Carbone-14 no IRD França. 

As idades de radiocarbono foram calibradas, usando o programa Calib 6.1 

(STUIVER; REIMER, 1993), levando em conta os efeitos reservatórios globais e 

locais (ΔR). O ΔR para calibrar as idades 14C foi calculado através de regressão 

linear em 367 ± 40 anos (GUTIERREZ et al., 2009; SALVATTECI, 2013). Para a 

parte mais antiga do B-14, foram feitas através de 14C do box core B-6 (coletado 

próximo a B-14) e correlação entre B-6 e B-14, calibrados com o software  CALIB v. 

6.1 e baseado no modelo desenvolvido em Gutierrez et al. (2009). A cronologia para 

a parte mais recente de B-14 (~ 150 últimos anos) foi obtido a partir 210Pb e 241Am e 

comparações com um outro box core (B-6), coletado próximo a B-14. A sub-

amostragem para as análises de 210Pb e 241Am foi realizada para cada amostra da 
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unidade de B-14. As idades e interpolações para o testemunhos B-14 e G10 

encontram-se no apêndice A e B. 

 

4.4 ANALISE DA ASSEMBLÉIA DE FORAMINÍFEROS 

  

Para a análise de microfósseis, todas as 233 amostras foram inicialmente 

padronizadas em 3 gramas. No Laboratório de Paleoambiente do Departamento de 

Geoquímica da UFF, as amostras foram colocadas em um recipiente de 

precipitação com água destilada, aquecidas em banho maria por cinco minutos. 

Foram adicionados 30ml de uma solução contendo ; 500ml de água destilada, 400 

ml de peróxido de hidrogênio a 35%, e 10g de pirofosfato de sódio, para retirada da 

matéria orgânica.  Novamente a solução foi aquecida por cinco minutos. Após este 

processo, as amostras foram lavadas utilizando-se peneira granulométrica de 

abertura de malha 63 μm, descartando-se a granulação abaixo deste intervalo e 

foram secas em estufa à 50ºC.  

No laboratório de Videomicroscopia do Departamento de Geoquímica da UFF, 

as amostras foram quarteadas e triadas sob estereomicroscópio, onde foram triados 

no mínimo 300 indivíduos de foraminíferos bentônicos de cada amostra sempre que 

possível. Depois de triados, os indivíduos foram colocados em lâminas para 

armazenamento de microfósseis e posteriormente identificados em nível específico 

utilizando-se bibliografia especializada. Para as denominações supra-específicas e 

específicas foram utilizados os trabalhos de Cushman (1929), Loeblich e Tappan 

(1988), Resig (1990) e Morales et al. (2006). 

Para realização de uma melhor identificação e ilustração dos espécimes 

identificados, foram realizadas fotografias em microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) no Museu de Paleontologia e Micropaleontologia da UFF, os quais 

encontram-se no apêndice F.  
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4.5 ANÁLISES GEOQUÍMICAS EM TESTAS DE FORAMINÍFEROS 

 

 

As análises geoquímicas em testas de foraminíferos (laser ablation-ICP-MS, 

δ18O e δ13C), foram realizadas durante o estágio de doutorado sanduiche na 

Universidade de Bremen, Alemanha, no Instituto Marum sob a supervisão do Dr. 

Stefan Mulitza e Dr. Henning Kuhnert. A espécie escolhida para realização destas 

análises foi a Bolivina seminuda. Trata-se de uma espécie infaunal rasa, possui uma 

distribuição espaço-temporal ampla (LANGEZAAL et al., 2006) e está presente em 

todas as profundidades ao longo da Plataforma Peruana. Os sedimentos na Zona 

Mínima de Oxigênio do Peru apresentam baixa diversidade de espécies de 

foraminíferos, apresentando ausência de espécies epifaunais, principalmente devido às 

condições de alta produtividade e baixa oxigenação. Bolivina seminuda é a única 

espécie que esta presente ao longo de todo o registro (B-14) e portanto, seria a melhor 

espécie para inferir informações durante o período estudado.  

 

4.5.1 Análise de elementos traço através do laser ablation- ICP-MS 

 

  

 As análises de elementos traço nas testas de foraminíferos bentônicos foram 

realizadas na Universidade de Bremen através de um sistema de laser ablation 

Finnigan Laserprobe UV, acoplado a um ICP-MS Finnigan Element 2. Foram 

realizadas analises em uma amostra onde os indivíduos de foraminíferos bentônicos 

não apresentava calcificação secundária e outra  amostra onde os indivíduos 

apresentavam indícios de calcificação secundária. Foram selecionados 5 indivíduos 

da espécies Bolivina seminuda de cada amostra com tamanho entre 500 a 600 μm. 

No Laboratório de videomicroscopia da Universidade de Bremen (Fig. 14-a), estes 

indivíduos foram colocados em uma caixa de acrílico, fixados em uma fita dupla face 

(Fig14-b). Posteriormente estas amostras foram inseridas dentro da câmara de 

ablação (Fig-14-c). A calibração foi realizada através de um cilindro de vidro 

(NIST610) de acordo com Pearce et al. (1997). Esta calibração foi feita antes e 

depois da análise de cada individuo. Para padrão interno foi utilizado o 43Ca, 

assumindo um conteúdo de 40,03% para as analises do carbonato das testas. O 
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diâmetro dos furos foi padronizado em 50 μm, a uma intensidade de 2Hz-3, 45J/cm2, 

irradiância de 125 GW/cm2 e energia de 60% para o padrão NIST610 e 25% para a 

carapaça de foraminíferos.  

 Para cada indivíduo eram seguidos os seguintes passos, primeiramente se 

realizava analise do padrão NIST610, seguido de análise do individuo (5 furos em 

cada individuo em câmaras distintas), e novamente a análise no padrão NIST610. 

Considerando que cada amostra continha cinco indivíduos da espécie Bolivina 

seminuda, no total foram realizadas 25 medições por amostra. A aquisição dos 

dados foi de 90s sendo 20s para normalização do padrão e 70s para aquisição do 

dados na carapaça, para cada perfuração com laser foi feita uma pré-abrasão de 2s. 

 

 Figura 14 - (a) Laboratório de videomicroscopia do Instituto Marum, (b) placa com fita dupla 
face para fixar o material a ser analisado (foraminíferos bentônicos), (c) câmara de abrasão do 
La-ICP-MS, (d) ICP-MS acoplado ao laser ablation, (e-f) Mesa de operação do LA-ICP-MS.  

 

4.6 ANÁLISES ISOTÓPICAS  

 

 Para as análises de δ18O e δ13C foram triados de 10 a 12 indivíduos (Bolivina 

seminuda) de cada amostra com tamanhos entre 500-600 μm. Para o box core B-14, 
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foram realizadas análises em todas as profundidades que continham o total de 

indivíduos suficiente para a análise (Apêndice D). Porém, para o testemunho G-10 

as análises ainda encontram-se em andamento e portanto para o presente trabalho 

serão apresentados os resultados de isótopos somente para B-14. Além disso, 

foram realizadas análises em indivíduos de B. seminuda vivos (corados com rosa de 

Bengala) de 3 estações de amostras superficiais E2, E5 e E12 (tabela 2, Fig.12), 

para comparação dos isótopos dos foraminíferos vivos e os dados oceanográficos 

para o atual, além da calibração das temperaturas de fundo. As amostras foram 

analisadas em um espectrômetro de massa Finnigan MAT 251 com dispositivo 

automatizado de carbonato Carbo Bremen (valores reportados em - VPDB) (Fig. 

15). O desvio padrão para o padrão interno foi de ±0,05 ‰ para δ13C e ±0,07 ‰  

para δ18O. Para reprodutibilidade do padrão carbonato foi utilizado um Solnhofen 

Limestone como padrão interno. 

 

 

Figura 15 - Laboratório de isótopos estáveis - Marum Institute (esquerda), alocação de foraminíferos 
em tubos (meio), Tubos com solução para análise de δ

18
O e δ

13
C (direita).  

Fonte: http://www.marum.de/en/Stable_Isotopes_2.html. 
 

4.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Depois de identificados os dados de abundância dos gêneros de 

foraminíferos serão tabelados e contabilizados os números de indivíduos totais em 1 

grama de sedimento. Para análise dos índices de diversidade será utilizado o 

programa PRIMER 6.1 (CLARKE; WARWICK, 1994). Através deste software serão 

calculados os descritores ecológicos da associação faunística, tais como: número 



65 
 

de indivíduos (N), riqueza de espécies (S), diversidade de Shannon-Wiener [H’= -Σi 

pi log (pi)], e equitatividade de Pielou [J’= H’/log (S)]. 

Para realização das análises de agrupamento de espécies, serão realizadas 

utilizando o programa PRIMER 6.1, baseado na correlação de Pearson (p<0,05). 

Para as análises de PCA serão utilizados os parâmetros bióticos (espécies de 

foraminíferos bentônicos) e fatores abióticos Molibidenio (Mo), Cadmio (Cd) e razão 

Renio Molibidenio (Re/Mo). Utilizando o software XLSTAT para Macintosh. 

 

4.7.1 Estimativa de temperatura através do δ18O 

   

 A composição isotópica da água varia de acordo com a temperatura e a 

salinidade, portanto, para o cálculo da temperatura de calcificação das testas é 

necessário obter o valor de δ18O  da água do mar (δ18Oa ). Através da equação de 

Fairbanks et al. (1982), é possível obter os valores de δ18Oa  através da salinidade. 

Neste trabalho a salinidade utilizada foi medida através de CTD na mesma 

profundidade da  coleta dos testemunhos. Abaixo a equação de Fairbanks: 

   

               
δOa	=	(0,26	x	salinidade)	-	8,77		 

 

 
 A temperatura de calcificação de Bolivina seminuda foi calculada utilizando-se 

a equação de paleotemperatura de Shackleton (1974).  

 

 

    
T	(°C)=	16,9	–	4	(δ18Oc	-	δ

18Oa)		 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 DATAÇÃO E DESCRIÇÃO DO TESTEMUNHO 

 

As datações por 14C indicaram para a base do testemunho B-14 e G-10 uma 

idade de 1008 AD (112 cm) para a base utilizada de G-10. Através das datações de 

14C para G-10 foi realizada uma regressão linear e cálculo da taxa de sedimentação, 

foi utilizada uma taxa de sedimentação de 0.05 cm.y-1 para datar G-10. (Fig.16-C). 

Depois de datar a base de B-14 e correlacionar estratigraficamente com G-10 foi 

feita a composição entre os dois registros. Portanto, ao final, a datação de G-10 foi 

feita com base em um modelo de idade e não só através de datação de 14C.  Para o 

box core B-14 também foram realizadas datações de 14C na base do box core, 

porém para realizar o modelo de idade estes dados não puderam ser utilizados para 

realizar o modelo cronológico pois eram poucas e não foram realizadas analises de 

diferenciação da matéria orgânica terrestre e marinha (fundamental para utilização 

destes dados). Por isso foi utilizado o box-core B-6 (Fig. 16-B), o qual possuía mais 

datações e  analises da matéria orgânica, para definir um modelo de idade, calcular 

uma taxa de sedimentação e auxiliar na datação de B-14. E finalmente, para o 

cronologia do período mais recente de B-14 foram feitas as analises de 210Pb, 241Am 

(Fig.16- A). 

As análises de 210Pb, 241Am  e 14C e cronoestratigrafia foram realizadas e 

confirmaram o modelo cronológico. Os dados bem como a interpolação das 

datações encontram-se nos apêndices A e B. As datações realizadas, comparações 

com os testemunhos previamente coletados e as análises de proxies geoquímicos, 

auxiliaram na identificação e denominação dos períodos utilizados para o presente 

estudo em;  

1) ACM que ocorreu da base de G-10 (112 cm) até 900 AD  (94 cm)  

2) PIG  que ocorreu desde 1512 AD (85,80 cm) até ~1820 AD (62,60 cm) e 

 3) Período Moderno (PM) de ~ 1820 AD (40 cm) até o recente. 
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Figura 16 - Modelo cronológico para massa acumulada dos registros sedimentares (a) modelo 
cronológico para B-14 mostrando quatro taxas de sedimentação distintas, (b) modelo cronológico 
para B-6 que foi utilizado para auxiliar as datações em B-14, (c) modelo cronológico para G-10. O 
efeito reservatório local (ΔR) utilizado para calibrar as idades 

14
C em B-6 e G-10 foi de 367 ± 40 anos 

(modificado de Salvatteci, 2013). 

 

A composição do registro foi realizada com o box core B-14 e o testemunho 

de gravidade G-10 evidenciaram as estruturas de sedimentos correspondentes aos 

períodos de interesse (ACM, PIG e PM) (Fig. 17 A e B). Foram observados 

sedimentos laminados não perturbados ao longo deste registro. A parte da ACM (a 

partir de ~ 112 cm a ~ 95 cm de profundidade) mostrou lâminas em escala 

milimétricas. As sequências de sedimentos associados com o período PIG mostrou 

as melhores sequências de laminados em todo o registro. Durante PM ocorreram 3 

camadas de diatomáceas grossas intercaladas com seqüências de sedimentos 

laminados. Estes eventos ocorreram entre 1860 AD (60,45 cm) até 1900 AD (39,90 

cm) (Fig.17 em amarelo). E de 1900 ao recente, ocorreu ainda uma pequena 

camada de diatomácea entre 1945 AD (21,70 cm) e 1950 AD (18,50 cm). O PM 

mostrou ainda sedimentos laminados de ~ 40 cm a 23 cm e, em seguida, a partir de 

~4 cm ao topo. Ocorreu uma seção homogênea do sedimento de ~ 23 cm a 4 cm de 

profundidade (Fig. 17 - B) o qual foi provavelmente causado por bioturbação ou por 
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evento de rápida sedimentação. O perfil 210Pbex é relativamente constante nesta 

parte do registro (SALVATTECI et al., submetido).  

 

p
ro
fu
n
d
id
ad
e	

A
C
M
	

P
IG
	

P
M
	

G-10	

B-14	
1900	

Idade	(AD)	

1820	

1500	

1350	

1008	  

Figura 17 - A) Fotomontagem de B-14 e G-10, o ponto preto ao lado da fotomontagem indica a 
posição de sobreposição entre B-14 e G-10. B) esquema das laminações encontradas no 
testemunho. As faixas ao lado do esquema de laminações indica; em vermelho, os períodos 
estudados ACM e PM, em azul a PIG e em amarelo a posição das camadas de diatomáceas. 

 

5.2 FORAMINÍFEROS 

 

 

Para o presente trabalho, foram triadas 233 amostras e aproximadamente 

47.859 espécimes de foraminíferos bentônicos ao longo da composição do  regsitro 

B-14 e G-10. Foram encontradas 25 espécies de foraminíferos bentônicos, 

pertencentes principalmente às ordens Rotaliidae e Buliminidae (Apêndice G). O 

apêndice F ilustra as principais espécies identificadas para a ZMO peruana, através 

de fotografias em MEV. A assembléia foi constituída principalmente pelos gêneros 

Bolivina, Buliminella, Cassidulina, e Nonionella, sendo que as espécies Bolivina 

seminuda e Buliminella tenuata foram as espécies mais abundantes ao longo de 

todo o testemunho, principalmente para o Período Moderno. 
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5.2.1 Presença e ausência de foraminíferos  

 

 

 A análise da composição do registro B-14 e G-10 apresentou uma variação na 

abundância total de foraminíferos, com períodos intermitentes de grande abundância 

de testas calcárias ao longo do testemunho e outras de ausência total de testas 

calcárias. A ausência destas testas é relacionada a processos de dissolução pós-

deposicional sob condições subóxicas e baixa alcalinidade (MORALES et al., 2006; 

GUTIERREZ et al., 2009).  

 O período de ACM foi caracterizado por grande abundância de foraminíferos 

bentônicos com o máximo número de indivíduos (12.350 ind/g) em 95 cm (1311 AD), 

posteriormente, durante quase todo o período da PIG houve ausência de testas de 

foraminíferos e diatomáceas, principalmente entre 1537 AD (84 cm) e 1575 AD (81 

cm), e depois entre 1716 AD (71 cm) e 1775 AD (67 cm). Entre o período de 1616 

AD (78 cm) a 1607 AD (72 cm), o sedimento mostrou sinais de erosão deposicional 

e as testas calcárias foram preservadas, durante o período de PIG, houve também 

grande ocorrência de sedimento terrígeno. Após a PIG, houve novamente um 

aumento da abundância das testas de foraminíferos bentônicos e principalmente de 

Bolivina seminuda em direção ao presente, principalmente após as mudanças 

biogeoquímicas ocorridas no final da PIG (~1820 AD), as testas durante este período 

mostraram-se mais preservadas só apresentando ausência de testas nos períodos 

entre 1865 AD (57 cm) a 1868 AD (55 cm) e entre 1883 AD (47 cm) a 1885 AD (46 

cm). Posteriormente, entre 1982 AD até o recente (primeiros 4 cm do topo) houve 

novamente ausência de foraminíferos (Fig. 18-a). 
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Figura 18 - Abundância absoluta de indivíduos de foraminíferos bentônicos (ind./g), o ponto preto a 
direita do gráfico indica a divisão entre B-14 e G10; b) parte do box core B-14, evidenciando o período 
pós PIG, onde ocorreram camadas de diatomáceas indicadas em amarelo. c) fotografia da camada 
de diatomácea encontrada em B-14 (retirada com stereomicroscópio aumento 50X). 
 

 

5.2.2 Bioerosão, dissolução e calcificação secundária das testas 

 

 

 Ao longo do testemunho B-14 e G-10, ocorreram alguns processos 

tafonômicos tais como bioerosão e dissolução (Fig. 19) e calcificação secundária 

das testas (Fig. 20). A bioerosão ocorreu principalmente durante o período da PIG, 

entre 84,50 cm (1531 AD) e 71,75 cm (1716 AD) e posteriormente entre 35,30 cm 

(1912 AD) até 32,40 cm (1922 AD). Processos de dissolução ocorrem 

alternadamente ao longo de todo o testemunho, porém principalmente durante a PIG 

onde há grandes lacunas de foraminíferos, evidenciando ausência total de 

sedimentação carbonática representado na fig. 18 pela linha pontilhada em azul 

como já mencionado anteriormente. Também ocorreram processos de calcificação 

secundária, ou seja, calcificação inorgânica nas testas de foraminíferos. Este 

processo evidenciou foraminíferos com aparência diferenciada entre transparente 

(sem calcificação secundária), e opaco (branco), com aspecto de cristais de 
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carbonato na testa (com calcificação secundária) (Fig. 20). Estes processos 

ocorreram ao longo de todo o registro, porém com frequência distinta por amostra. 

Sendo que, a maior frequência destes indivíduos com calcifição secundária ocorreu 

principalmente entre 18,80 cm (1950 AD) até 8,95 cm (1960 AD).Podendo ser 

observado visualmente durante o processo de triagem. 

 

100μm	 100μm	

a)	 c)	

b)	

 

Figura 19 - a) Bolivina seminuda bioerodida,  b) e c) Virgulinella fragilis com feições de dissolução 

! 
Figura 20 - a) B. seminuda em MEV com calcificação secundária; b) B. seminuda em MEV sem 
calcificação secundária; c) V. fragillis em MEV com calcificação secundária; d) V. fragillis em MEV 
sem calcificação secundária;e) B. seminuda em MEV com calcificação secundária parcial; B. tenuata 
em MEV com calcificação secundária parcial; g-h) B. seminuda em stereomicroscópio com e sem 
calcificação secundária; i-j) V. fragillis em stereomicroscópio com e sem calcificação secundária; l) 
amostra com calcificação secundária das testas; m) amostra sem calcificação secundária das testa. 
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5.2.3 Índice de diversidade 

 

 O índice de diversidade foi calculado e todos os dados gerados encontram-se 

no apêndice C. A riqueza de espécies mostrou uma riqueza máxima de 17 espécies 

em apenas uma amostra a 38,90cm (1900 AD) e mínima de 3 espécies a 7 cm 

(1965 AD). A diversidade de Shannon-Wienner (H’), apresentou valores do índice 

abaixo de 3 para todo testemunho, estes valores são considerados muito baixos, 

porém, está de acordo para ambientes pouco oxigenados os quais normalmente 

apresentam diversidade extremamente baixa. O menor e o maior valor para 

diversidade foram  (0,10 em 5,70 cm) e (2,25 em 80,75 cm), respectivamente. A 

equitatividade serve como referência para que se avalie o valor de um índice de 

diversidade e reflete o grau de dominância de espécies em uma comunidade. 

Geralmente é expressa de forma numérica (variando de 0 a 1), derivada de algum 

índice de diversidade específico. Em uma comunidade, a equitatividade será baixa 

quando há poucas espécies altamente dominantes em meio a um grande número de 

espécies raras. Se não houver espécies altamente dominantes, a equitatividade será 

maior (MAGURRAN, 2003). Para o registros B-14 e G-10, a dominância foi bem alta, 

principalmente representado pela espécie Bolivina seminuda. O menor valor para a 

equitatividade de Pielou (J’) foi obtido em 80,75 cm (0,13) e o maior valor em 4,90 

cm (0,96) (Fig. 21). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diversidade
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Figura 21 - Riqueza de espécies, Diversidade de Shannon-Wiener (H’) e Equitatividade de Pielou (J’) 
para o registro B-14 e G-10. 
 

5.2.4 Paleoecologia 

 

 Para as análises de agrupamento, com correlação de Pearson p<0,05 (Fig. 

22), foram utilizadas 16 espécies e descartadas as espécies com ocorrência 

menores do que 1% e com frequência menor do que 75% do total de amostras com 

exceção de V. fragilis que foi incluída nas análises mesmo ocorrendo com baixa 

frequência no registro, porém esta espécies representa um forte indicador de 

ambientes ricos em sulfetos e que segundo Cardich (2012) possui baixo poder de 

preservação.  As espécies que apresentaram maior correlação foram Globobulimina 

auriculata e Cancris inflatus (0,93; p<0,05), seguidas de Bulminella tenuata e 

Nonionella stella (0,67; p<0,05). A espécie que apresentou menor correlação dentro 

das associações foi Cancris auriculus (0,04; p<0,05) em relação ao grupo em que se 
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encontra e por isso não foi incluída nos grupos formados. Nestes grupos, foi possível 

reconhecer a existência de associações das espécies calcárias.   

 Para o presente trabalho, o estudo de Cardich (2012) foi utilizado como 

parâmetro e calibração das espécies que ocorrem ao longo da plataforma de Pisco 

para o recente, as quais foram correlacionadas com parâmetros abióticos e 

distribuídas em relação a sua distância da costa, parâmetros geoquímicos (ex: 

presença de H2S) e distribuição no fundo oceânico (Fig. 6). No trabalho de Cardich 

(2012) em frente a Pisco foram reconhecidas 3 zonas com características 

biogeoquímicas distintas; 1) A plataforma interna a 5 milhas náuticas (mn) de 

distância da costa, 2) uma zona de plataforma externa ~12mn da costa (até 200m de 

profundidade) e por último 3) com profundidades maiores que 350m foram 

consideradas como talude.  

 A partir destes parâmetros, as espécies mais costeiras ou de plataforma 

interna, que segundo Cardich (2012) ocupam ambientes com presença de sulfetos  

e para o presente trabalho estão agrupadas na associação A: com Buliminella 

tenuata e Nonionella stella correlacionadas também com Buliminella elegantíssima e 

V.fragilis. Na segunda, associação B: Bolivina seminuda e Bolivina costata, são as 

espécies mais dominantes ao longo do testemunho e que são mais frequentes na 

plataforma interna e externa. E nas associações C, D e E encontram-se as espécies 

de plataforma externa e talude inferior, as mais representativas no registro B-14 e G-

10 foram Globobulimina auriculata e Cancris inflatus (Associação D). 
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Figura 22 - Análise de agrupamento das principais espécies encontradas no registro B-14 e G-10  
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Tabela 3- Associações encontradas para o registro B-14 e G-10.  

Associações	 Espécies Plataforama	(Cardich,2013)
A V.	fragilis intena

B.	elegantissima intena
B.	tenuata intena

N.	stella intena

B B.	seminuda externa
B	costata externa

C B.	curta externa	/	talude

B.pseudobeyrichi externa	/	talude
C.	limbata	 externa	/	talude

Pseudoparrella	spp. externa	/	talude
S.	ecksi externa	/	talude

D C.	inflatus talude
G.	auriculata talude

E C.	auriculus talude
B.	plicata talude
E.	pacifica talude  

Fonte: CARDICH, 2013. 

 

 Com relação a distribuição das espécies ao longo do registro B-14 e G-10, foi 

possível perceber a ocorrência distinta das associações ao longo dos períodos 

estudados. No período da ACM, houve a predominância de espécies do grupo D 

(Globobulimina auriculata e Cancris inflatus), e algumas espécies do grupo C e E, e 

(B. plicata e Pseudoparrella spp), porém com dominância de B. seminuda como ao 

longo de todo o testemunho. Foi observada uma baixa ocorrência de espécies 

pertencentes ao grupo A, principelmente entre 1008 AD a 1100AD. Durante o 

período de PIG, todas as espécies apresentaram processo de dissolução o que 

impossibilitou a utilização dos indivíduos durante este período para estudos 

paleoecológicos. Ainda assim, a espécie Bolivina plicata e Bolivina seminuda foram 

as espécies dominantes durante este período. Para o posterior a PIG, e Período 

Moderno (após ~1820), os foraminíferos apresentaram-se bem preservados com 

maior predominância dos grupos A e B com as espécies: Bolivina seminuda, e 

Bolivina costata (grupo B), Bolivina tenuata, Nonionella stella e Virgulinella fragilis 

(grupo A) e Pseudoparrella spp (grupo C) (Fig. 23). 
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 Figura 23 - Distribuição da frequência relativa de foraminíferos bentônicos para o registro  B-14 e G10 (o ponto preto a esquerda do gráfico indica o ponto 
de sobreposição de B-14 e G-10.
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5.2.5 Elementos traço 

 

 Inicialmente, pretendia-se realizar  testes em LA ICP MS, com intuito de 

avaliar se o conteúdo de elementos traço em Bolivina seminuda poderia ser utilizado 

como indicador de paleotemperatura de fundo e produtividade. Porém, as análises 

evidenciaram que algumas testas de foraminíferos possuíam carbonatos que não 

eram produzidos pelos foraminíferos. Portanto, não estariam de acordo com as 

premissas para serem utilizados como indicadores de paleotemperatura por esta 

técnica. As análises de Al/Ca e Mn/Ca que serviram para avaliar se havia 

contaminação do carbonato apresentaram valores extremamente baixos (entre 0,01 

e 0,05 mmol/mol), evidenciando que não houve contaminação do carbonato 

(Tabelas 4 e 5).  

 As análises de laser ablation foram essenciais para avaliar a composição das 

testas dos foraminíferos bentônicos da plataforma peruana. Foi possível analisar as 

testas dos foraminíferos que sofreram calcificação secundária e constatar que esta 

processo ocorreu devido a impregnação de carbonato inorgânico nas testas dos 

indivíduos. Foram realizadas analises em duas amostras, 1) a primeira em uma 

amostra que apresentava os indivíduos transparentes e sem indícios de calcificação 

secundária na profundidade de 49 cm (1885 AD) e 2) a segunda na profundidade 

onde os especimes apresentavam sinais de calcificação secundária a 15 cm (1952 

AD). 

 A tabela 4 e 5, mostra os valores encontrados para os elementos traço 

medidos nas testas de B. seminuda. A letra F significa o furo feito pelo laser ablation 

em cada câmara na carapaça dos foraminíferos e o número ao lado equivale ao 

individuo que foi analisado.  Por exemplo, na tabela 4, para a amostra sem 

calcificação secundária (49 cm) , F1 é descrito cinco vezes, ou seja, foram 

realizados 5 furos no individuo 1, sendo um furo em cada câmara distinta (Fig.24). 

Na amostra sem calcificação secundária (49 cm), foi possível observar que a média 

para os valores de Mg/Ca, Cd/Ca e Ba/Ca, apresentaram valores mais baixos, salvo 

para Cd/Ca (1,75; 8,91; 18,49) respectivamente do que os valores destes mesmos 

parâmetros para amostra 2 (8,12; 7,85; 19,10). Além disso, os indivíduos sem 

calcificação secundária (amostra 1) apresentaram os valores dos elementos traço 

homogêneos para Mg/Ca com media de 1,75mmol/mol (tabela 4), enquanto alguns 



79 
 

indivíduos que apresentaram calcificação secundária (amostra 2) apresentaram 

valores extremamente altos para Mg/Ca (tabela 5) aumentando a media e 

evidenciando uma calcificação inorgânica nas testas destes indivíduos. Na figura 25 

pode-se observar melhor, a homogeneidade das analisea de Mg/Ca e Ba/Ca para a 

amostra 1, e um aumento de Mg/Ca para amostra 2, que aparecem com valores 

muito mais altos na amostra 2 do que na amostra 1, porém somente 2 individuos são 

responsáveis pelos altos valores de Mg/Ca, e Ba/Ca, principalmente F2 e F3 para 

amostra 2 (tabela 5). 

 

 

F1	
F1	

F1	
F1	

F1	

F1	
F1	
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Figura 24 - Fotos de Bolivina seminuda mostrando como foram realizados os furos pelo laser ablation 
nas câmaras dos espécimes analisados a) B. seminuda sem calcificaçãoo secundária; b) B. 
seminuda com calcificação secundária. 
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Tabela 4- Amostra 1, sem calcificação secundária, profundidade 49 cm no registro B-14  (1885 AD); o 

círculo vermelho indica a media dos valores para Mg/Ca para todos os indivíduos medidos (Ind), o 

círculo azul indica os baixos valores para os elementos utilizados para analisar contaminação 

Perfuração/amostra Mg/Ca Al/Ca Mn/Ca Sr/Ca Cd/Ca Ba/Ca

mmol/mol mmol/mol mmol/mol mmol/mol µmol/mol µmol/mol

ind 1 1,48 0,03 0,02 1,06 5,73 12,88

ind 1 1,65 0,11 0,02 1,08 9,99 13,31

ind 1 1,90 0,22 0,02 1,32 11,83 14,58

ind 1 1,76 0,19 0,02 1,13 6,92 16,92

ind 1 1,56 0,23 0,02 1,10 13,13 13,63

ind 2 1,93 0,03 0,02 1,20 9,30 20,00

ind 2 2,23 0,06 0,00 1,00 9,85 15,01

ind 2 2,03 0,06 0,01 1,22 7,14 22,54

ind 2 1,60 0,12 0,01 0,91 10,77 13,33

ind 2 1,65 0,09 0,02 0,96 11,55 16,27

ind 4 2,47 0,03 0,04 1,56 8,87 15,46

ind 4 1,89 -0,03 0,02 1,41 6,54 8,90

ind 4 1,99 0,20 0,02 1,37 8,36 21,13

ind 4 1,68 0,14 0,01 1,22 7,01 11,77

ind 4 

ind 4 1,82 0,16 0,03 1,62 7,88 10,61

ind 5 1,77 0,11 0,03 1,26 4,00 23,74

ind 5 1,29 0,02 0,03 1,25 7,23 31,51

ind 5 2,06 0,07 0,02 1,36 9,37 23,99

ind 5 1,60 0,10 0,02 1,15 6,63 23,30

ind 5 1,36 0,00 0,02 1,12 5,28 16,68

ind 6 1,13 0,01 0,04 1,32 9,74 24,53

ind 6 1,43 0,00 0,02 1,34 8,15 16,71

ind 6 2,66 0,14 0,07 2,12 20,92 42,49

ind 6 1,12 -0,02 0,03 1,10 7,58 14,57

Media 1,75 0,09 0,02 1,26 8,91 18,49

RSD% 21,65 89,84 53,31 20,19 37,73 40,05

SE% 4,42 18,34 10,88 4,12 7,70 8,18

SE absoluto 0,08 0,02 0,00 0,05 0,69 1,51

n 24,00  

 

Tabela 5- Amostra 2, com calcificação secundária, profundidade 15 cm no registro B-14  (1952 AD) o 

círculo vermelho indica a anomalia para Ind 2 e Ind 3 e a media dos valores para Mg/Ca, o circulo 

azul indica os baixos valores para os elementos utilizados para analisar contaminação 

 

 

Perfuração/amostra Mg/Ca Al/Ca Mn/Ca Sr/Ca Cd/Ca Ba/Ca

mmol/mol mmol/mol mmol/mol mmol/mol µmol/mol µmol/mol

ind 1 2,24 0,09 0,03 1,28 1,35 6,90

ind 1 1,79 0,13 0,02 1,19 1,15 4,26

ind 1 1,97 0,21 0,03 1,21 0,97 8,18

ind 1 1,57 0,04 0,02 1,21 1,33 5,04

ind 1

ind 2

ind 2 24,02 0,12 0,05 1,35 3,49 39,48

ind 2 30,36 0,10 0,08 1,38 8,34 42,49

ind 2 12,25 0,01 0,03 1,30 3,53 19,99

ind 2 1,61 0,20 0,03 1,36 5,83 12,54

ind 3 23,59 0,04 0,05 1,45 20,24 51,00

ind 3 1,52 0,08 0,02 1,20 26,48 10,34

ind 3 1,70 0,06 0,03 0,95 11,42 7,00

ind 4 1,11 0,06 0,02 1,73 8,61 21,26

ind 4 1,83 0,03 0,03 2,12 9,26 19,74

Media 8,12 0,09 0,03 1,36 7,85 19,10

RSD% 131,83 67,32 49,91 21,23 99,73 81,95

SE% 36,56 18,67 13,84 5,89 27,66 22,73

SE absoluto 2,97 0,02 0,00 0,08 2,17 4,34

n 13,00  
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Figura 25 - Representação gráfica das dos valores apresentados nas tabelas 4 e 5 pelo laser 
ablation, para a amostra 1 (esquerda) e amostra 2 (direita). circulo vermelho na amostra 2 indica a 
anomalia para F2 e F3 dos valores para  Ba/Ca e Mg/Ca. 

 

 

5.2.6 Isótopos estáveis de carbono (δ13C) 

 

 

 As analises de isótopos foram realizadas apenas para o box core B-14. As 

análises de δ13C, variaram com valores máximos de  - 6,5 ‰ na profundidade 13,8 

cm  (1954 AD)  e menores de – 0,6‰ na profundidade de 4,9 cm (1974 AD). Os 

valores para os δ13C dos indivíduos vivos de B. seminuda realizados em amostras 

superficiais encontram-se na tabela 6, estas análises foram realizadas em indivíduos 

vivos com intuito de avaliar se os valores analisados no testemunho estariam de 

acordo com os valores deste isótopo. Ao longo do testemunho os valores 

mantiveram-se na maior parte do registro entre   -1,0‰ e -2,5‰. Porém, anomalias 

nos valores ocorreram entre as profundidades 48,75 cm a 45,75 cm, chegando a 

valores de -5,7‰ entre as profundidade 18,15 cm e 11,35 cm  evidenciando valores 

muito negativos com picos de -6, 47‰ (Fig. 26; Apêndice D). 
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Tabela 6- Valores de δ13C para B. seminuda em amostras de sedimentos 

 superficiais 

Amostra	 Localidade	 Profundidade(m)	 δ13C	

CRIO1104-E2	 Callao	 94	 -1,71 

CRIO1104-E5	 Callao	 175	 -1,24 

CRIO1104-E12	 Pisco	 180	 -1,47 
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Figura 26 - Registro de δ
13

C para o box core B-14 

 

5.2.7 Isótopos estáveis de oxigênio (δ 18O) 

 

 Para uma melhor estimativa e uso dos isótopos analisados, as informações de 

temperatura e salinidade coletadas através de CTD entre 2009 e 2011 foram 

tabeladas e foi realizada a media destes valores durante este período (Fig. 27). Os 

valores de salinidade variaram entre 35,00 a 34,89, sendo que os valores mais 

baixos da salinidade ocorreram nas maiores profundidades. A temperatura também 

é mais alta nas profundidades mais rasas e mais baixa nas maiores profundidades, 

variando entre 15,6°C na profundidade mais rasa e 12,5°C na maior profundidade. A 
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partir destas informações foram feitas as curvas de salinidade e temperatura para 

Callao e Pisco (Fig. 27). 
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 Figura 27 - Valores médios para temperatura (em azul)  e salinidade (em vermelho) entre 2009 a 
2011 para Callao (esquerda) e Pisco (direita). 

 

 Os valores medidos para isótopo de δ18O das carapaças de Bolivina 

seminuda para o recente encontram-se na tabela 7. Foram feitas analises de 

isótopos de δ18O para as amostras superficiais E12 (Pisco), E2 e E5 (Callao) 

(mesmos pontos de coletas oceanográficas de temperatura e salinidade). A partir da 

equação de Fairbanks et al. (1982), os valores de salinidade para o recente foram 

utilizados para estimar o valor de δ18O da água (δ18Oa), para as respectivas 

profundidades estes valores foram padronizados para VPDB e posteriormente, com 

os valores de δ18O da calcita medido nas carapaças dos foraminíferos. e então foi 

estimada a temperatura da calcita para os pontos estudados. Ao comparar os 

valores estimados para calcita e os valores encontrados ao longo da curva com os 

valores médios para o recente, estes valores mostraram-se equivalentes. Devido a 

estes resultados constatou-se que a temperatura poderia ser estimada através dos 

isótopos de δ18O medidados nas testas de B. seminuda para o registro B-14. 

 

Tabela 7- Valores de δ
18

O para B. seminuda em amostras de sedimentos superficiais e estimativa de 

temperatura para as amostras superficiais 
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 Para as estimativas de paleotemperatura do box core B-14, foi utilizada a 

salinidade medida pelo CTD, que para a profundidade de 300 metros, foi de 34,88. 

Através deste valor de salinidade foi encontrado o valor de isótopo de δ 18O  da água 

δ18Oa (0,2988 - SMOW), que foi convertido para VPDB (0,098) e foi assumido que a 

δ18Oa não sofreu grandes variações durante os últimos 700 anos. Durante o período 

de PIG, os valores de δ18O variaram com valores máximos de 1,82 ‰ em 74,70 cm 

e valores mais baixos de 0,89 ‰ em 73,65 cm. Com relação a temperatura isso 

equivale a temperatura de 13,7°C em 73,65 cm, e 10°C em 74,70 cm (Apêndice E e 

Fig. 28). Para o período de PIG, algumas amostras apresentaram testas de 

foraminíferos com processos de dissolução ou ausência total de testas. o que 

resultou em poucas amostras para serem analisadas durante este período e as 

amostras que foram analisadas apresentaram uma variabilidade alta dos valores de 

δ 18O. O Período Moderno, foi um período onde as testas estavam preservadas e 

portanto, melhor para o estudo dos isótopos. Sendo o maior valor para o isótopo em 

18,80 cm (1,89 ‰) e consequentemente a menor temperatura para este período (9,7 

°C) e o menor valor para o isótopo de δ 18O em 19 cm (1,22 ‰), consequentemente 

com a maior temperatura para este período (12,4°C). Nos primeiros 4 centímetros do 

testemunho não haviam indivíduos de B. seminuda para serem analisados. 

 
 
 
 



85 
 

profundidade (cm)

0 20 40 60 80

1
8

 O
 

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

profundidade (cm)

0 20 40 60 80

T
 (

°C
)

9

10

11

12

13

14

15

profundidade (cm)

0 20 40 60 80

1
8
 O

 

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

profundidade (cm)

0 20 40 60 80

T
 (

°C
)

9

10

11

12

13

14

15

1
8
O
	(
‰

	)
	

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

 )
 

PIG	

PIG	

a)	

b)	

 
 
 

Figura 28 - a) Isótopo de δ
18

O da calcita de B. seminuda e; b) temperatura estimada através do valor 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Diversos trabalhos vêm mostrando a importância do estudos dos sedimentos 

marinhos nestas áreas de ZMO e bacias anóxicas, devido ao fato destes ambientes 

proporcionarem excelentes registros através de seus sedimentos laminados (PEREZ 

–CRUZ; URRUTIA-FUCUGAUCHI, 2010). A combinação de altas taxas de 

sedimentação e as condições da água de fundo hipóxicas produzem excelentes 

condições para a preservação da matéria orgânica e boas condições de estudo 

paleoclimático para as regiões de ZMO, pois devido a seu registro laminado podem 

chegar a registrar períodos anualmente (GUTIERREZ et al., 2009). Porém, diversos 

estudos mostraram que durante ou após a formação destas laminações nestes 

ambientes, podem ocorrer eventos os quais alteram o registro dificultando seu 

estudo e sua continuidade nas laminações sedimentares. Segundo Levin (2002) e 

Salvatteci, (2012),  tais alterações nos registros sedimentares são causadas por 

eventos de bioerosão, erosão por correntes de fundo e deslizamentos relacionados 

a atividade sísmica ou tsunamis. Por este motivo, para o presente estudo, foi 

extremamente importante a coleta de diversos registros e sua correlação cruzada, 

com intuito de avaliar o melhor e mais completo registro para estudos 

paleoclimáticos e paleoambientais. 

  Para o registro B-14 e G-10 foi realizado um minucioso estudo da 

estratigrafia que foi descrita por Salvatteci (2012) e Salvatteci (submetido). Salvatteci 

(2013) realizou uma correlação cruzada e datações dos diversos testemunhos 

coletados na plataforma central peruana e encontrou alguns processos de erosão e 

deslizamentos nos testemunhos coletados. Após esta correlação cruzada com 

diversos testemunhos, B-14 e G10 foram considerados os melhores registros para a 

realização de uma composição sedimentar e para o estudo paleoclimatológico e 

paleoambiental, por apresentar um registro contínuo para o período estudado. Em 

um estudo para o Pleistoceno tardio, Wefer et al. (1990) mostrou que os registros 

coletados na margem peruana, apresentaram sequências laminadas, (milímetro a 

centímetro),  com períodos de presença de lâminas de diatomácea (vazas), alto 

conteúdo de carbono orgânico e Intercaladas a estas sequências, alguns períodos 

de aporte terrígeno e hiatos. Estes eventos também foram encontrados para o 

registro B-14 e G-10. A presença de lâminas de diatomáceas, logo após o evento da 
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PIG foi registrada ao longo de pelo menos 40 km de costa, em  Callao (~12 °S), em 

Pisco (~14 °S), até a plataforma do Chile (~23 °S), indicando um período de 

condições regionais favoráveis a ocorrência de eventos de blooms de diatomáceas 

(SALVATTECI, 2013). Estes eventos de blooms após o período de PIG sugere uma 

reorganização do sistema marinho frente a costa peruana, tendo em vista que ao 

final de PIG (~1820) foi registrada uma brusca mudança de diversos proxies 

(produtividade e oxigenação) (SALVATTECI, 2013). Foi evidenciada uma rápida 

mudança de um sistema com menor produtividade e maior oxigenação (durante 

PIG), para condições anóxicas e aumento repentino da produtividade (final da PIG) 

(SIFEDDINE et al., 2008; GUTIERREZ et al., 2009), o que pode ter ocasionado os 

eventos de blooms de diatomáceas. 

 

6.1 PROCESSOS TAFONÔMICOS NAS TESTAS DE FORAMINÍFEROS 

BENTÔNICOS 

 

 

 Com relação aos processos de dissolução e bioerosão ao longo do registros 

estudados, estes processos ocorreram principalmente durante o período da PIG, 

onde houve praticamente ausência de testas de foraminíferos e de diatomáceas. 

Durante o período de ACM e Período Moderno, as testas de foraminíferos 

bentônicos apresentaram melhor preservação do carbonato. Além disso, durante a 

triagem foi observado que os sedimentos apresentavam uma granulometria 

diferenciada do restante do testemunho. Segundo Murray (2006), a dissolução do 

carbonato no núcleo da ZMO é rara. Porém, em regiões de alto teor de matéria 

orgânica, esta dissolução é geralmente induzida pela mineralização da matéria 

orgânica (MO) na presença do oxigênio, o qual leva a liberação de CO2 na água 

intersticial que faz com que o pH da água intersticial seja diminuído favorecendo a 

dissolução do carbonato biogênico (PFEIFER et al., 2002; BLANCHET et al., 2012). 

Portanto, este resultado para o registro B-14 e G-10, com a dissolução do carbonato 

para o período da PIG, que pode ter sido consequência da remineralização da MO 

em presença de oxigênio e está de acordo com o cenário apresentado por Sifeddine 

et al. (2008) e Gutierrez et al. (2009) que reportam o período da PIG como um 

período de maior oxigenação e menor produtividade e enfraquecimento da ZMO 

para esta região. 
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 Chazen (2009), também reportou, para a Plataforma Peruana, dissolução de 

testas de foraminíferos durante o Holoceno e preservação das testas para períodos 

de maior remineralização e menor oxigenação das águas de fundo (medidos através 

de δ15N). Alguns estudos anteriores para a margem peruana reportam esta ausência 

de testas carbonáticas em registros sedimentares. Wefer et al. (1983) estudando um 

registro para o Quaternário na margem peruana encontrou que a distribuição de 

carbonato de cálcio, caracterizada pala fauna de foraminíferos foram descontínuas 

devido a dissolução. Morales et al. (2006) analisou um registro sedimentar também 

para a região de Pisco e também encontrou uma dissolução do carbonato dos 

foraminíferos também para o Período da PIG. 

 

6.2 VARIABILIDADE DA ZONA MINIMA DO OXIGÊNIO PERUANA E SEUS 

EFEITOS SOBRE A ASSEMBLEIA DE FORAMINIFEROS BENTÔNICOS 

 

 Diversos trabalhos vêm sendo realizados com foraminíferos bentônicos e 

mostrando valiosas informações para estes organismos em regiões de baixa 

oxigenação (REICHART et al., 1997; DULK et al., 2000; ERBARCHER; NELSKAMP, 

2006). Para o registro B-14 e G-10, os valores de diversidade foram extremamente 

baixos e mostram-se em acordo com ambientes de baixa oxigenação. Porém, a 

variação da diversidade ao longo do testemunho, não segue o padrão do modelo 

desenvolvido por Jorisen (1995), o qual propõe que locais óxicos possuem maior 

diversidade e anóxicos menor diversidade e alta dominância de uma só espécie. 

Para o caso de B-14 e G-10, os períodos que apresentaram maior diversidade 

ocorreram sob condições mais anóxicas, devido a aparição de espécies adaptadas a 

condições de extrema anoxia, além das espécies que já estão normalmente 

presentes nestes ambientes, evidenciando uma condição inversa a que foi 

apresentada por Jorisen (1995). Em relação a dominância, todas as vezes que a 

diversidade foi reduzida, consequentemente a dominância foi aumentada. A espécie 

responsável pela dominância ao longo do registro foi a espécie Bolivina seminuda, 

seguida de Bolivina tenuata, esta mesma dominância foi encontrada por Morales et 

al. (2006) em um estudo realizado com o box core B0405-6 coletado em Pisco muito 

próximo ao registro B-14 e G-10. 
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 A calibração das espécies pelo estudo de Cardich (2012) e as interpretações 

da ecologia das espécies para o recente, foi essencial para a realização dos estudos 

paleoecológicos. Através do reconhecimento dos habitats específicos para cada 

espécie no atual estes organismos puderam ser utilizados adequadamente como 

bioindicadores do paleoambiente. Em relação as análises de agrupamento, algumas 

diferenças ocorreram na separação das espécies em associações entre o registro de 

B-14 e G-10 e o estudo realizado por Cardich (2012). A primeira diferença foi que a 

espécie B. tenuata, que neste estudo aparece na associação A juntamente com as 

espécies adaptadas as condições de extrema anoxia, no trabalho de Cardich (2012) 

esta espécie ocorre para plataforma externa juntamente com B. seminuda. E a 

espécie B. costata que neste estudo ocorre na associação B (plataforma externa) 

juntamente com B. seminuda, para o trabalho de Cardich (2012) ocorre como 

espécie da plataforma interna (espécies adaptadas). Estas diferenças no 

agrupamento das espécies podem ter ocorrido, pois Cardich (2012) trabalhou com o 

agrupamento levando em consideração as amostras e abundância de espécies 

coletadas em Callao e em Pisco. A plataforma de Callao é extensa (~ 50 km), 

enquanto a plataforma de Pisco é estreita (~ 15 km) e por isso as espécies parecem 

se agrupar mais heterogeneamente em Callao do que em Pisco. Porém, de uma 

maneira geral as associações para o presente trabalho apresentaram extrema 

coerência com os estudos para o atual mostrado por Cardich (2012). 

 As espécies da associação A segundo diversos estudos apresentam 

condições para habitar ambientes de extrema anoxia permanente, com presença de 

sulfetos e metano. As espécies B. tenuata e V. fragilis têm sido reportadas como 

espécies presentes em ambientes com presença de esteira microbiana (Beggiatoa e 

Thioploca) para estudos realizados no Mar da Arábia (ERBACHER; NELSKAMP, 

2006). B. tenuata é considerada uma espécie que pode ocorrer tanto em ambiente 

de postoxia (anoxia sem H2S), quanto em ambientes de anoxia permanente e 

presença de H2S. B. tenuata também foi registrada na margem da Califórnia em 

regiões com condições extremas de metano (RATHBURN et al., 2000), e na Bacia 

de Santa Barbara apresentando relação de simbiose com bactérias 

quimiossintetizantes assim como V. fragilis  o que explica a tolerância destas 

espécies com deficiência severa de oxigênio (BERNHARD et al., 1996, 2000). No 

entanto, a espécie B. tenuata pode ocorrer também em ambientes menos anóxicos e 
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sem a presença de simbiontes, evidenciando que estas espécies possuem essa 

relação de endossimbiose facultativamente como observado em um estudo 

realizado na Bacia de Monterrey (BERNHARD et al., 2001).  Ao contrário de V. 

fragilis que é sempre reportada com presença de endossimbiontes e em ambientes 

com extrema depleção de oxigênio e ocorrendo exclusivamente em ambientes com 

tapete microbiano (BERNHARD, 2003; TSUCHIYA et al., 2009).  

 As espécies Buliminella elegantissima e Nonionella stella também são 

reportadas como espécies que possuem endossimbiontes e podem habitar regiões 

de “cold seeps” com intensa emissão de metano (BERNHARD; BROWSER, 1999). A 

especie N. stella, em um estudo realizado na ZMO chilena, devido a sua extrema 

abundância nesta região e a sua capacidade de armazenar e estocar nitrato em 

vacúolos e liberar gás nitroso foi considerada um importante organismo no processo 

de denitrificação para esta região (RISGAARD-PETERSEN et al., 2006). As 

espécies da associação B, como B. seminuda e B. costata parecem ocorrer em 

condições de transição entre ambientes extremamente anóxicos e ambientes 

postoxicos, pois apesar de serem resistentes a ambientes com baixa oxigenação 

não possuem relatos de simbiose para estas espécies. Já para as espécies 

Globobulimina spp. e Cancris inflatus presente na associação D, a abundância é 

significantemente alta em ambientes sem a presença de tapete microbiano e sem 

anoxia extrema permanente (BERNHARD et al., 2001).   

 Com relação ao ambiente que estas espécies ocupam, A associação A foi 

caracterizada como sendo uma associação de plataforma interna, próximo a costa, 

esta região apresenta menores profundidades e possui características mais 

anóxicas, com presença de H2S e matéria orgânica lábil, isso porque como está em 

uma profundidade menor, a matéria orgânica da coluna de água desta região é 

degradada rapidamente e torna estes sedimentos extremamente anóxicos e com 

presença de sulfetos (CARDICH et al., 2012; CARDICH, 2012; IGARZA, 2012). 

Nesta região ocorrem normalmente as espécies mais adaptadas a anoxia extrema 

(com endossimbiontes). Porém, segundo as informações apresentadas 

anteriormente B. tenuata pode habitar esta região bem como a plataforma externa.  

A associação B foi considerada de plataforma externa um pouco mais profunda esta 

região pode ser anóxica ou postoxia, com presença reduzida de H2S, nesta região 

ocorrem espécies de transição que suportam anoxia, porém não possuem 
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adaptações. Como são espécies de transição, podem ser encontradas também nos 

ambientes de plataforma interna e/ou talude, sendo que B. costata tem maior 

preferência por ambientes com características da plataforma interna, já B. seminuda 

apresenta ampla distribuição batimétrica, porém até o momento não foram 

encontrados indícios de endosimbiose para esta espécie, levando a considerar esta 

espécie mais representativa em ambientes de postoxia. 

  As associações C, D e E são espécies consideradas de ambientes 

postoxicos, porém, as associações C e E não foram muitos representativas ao longo 

do testemunho. Portanto, somente a associação D foi representativa para este 

estudo. De toda forma, estas espécies são encontradas em ambientes com grande 

quantidade de matéria orgânica e postoxia, ou seja, sem a presença de H2S e em 

regiões um pouco mais profundas e por isso foram consideradas como de 

plataforma externa e talude. Segundo Cardich (dados não publicados) as espécies 

Globocassidulina auriculata e Cassidulina limbata (associação D), somente são 

registradas em amostras coletadas a 400m de profundidade para Pisco.  

 Para o entendimento das associações de foraminíferos formados, os dados 

bióticos (foraminíferos bentônicos) foram comparados com a geoquímica realizada 

por Salvatteci (2013), utilizando os parâmetros abióticos tais como; cadmio (Cd), 

molibidenio (Mo) e a razão de renio e moliidenio (Re/Mo) para o mesmo registro do 

presente estudo. O Cd foi utilizado como proxie de produtividade e está presente 

nos sedimentos marinhos, principalmente em associação com a matéria orgânica 

(MO) e é lançada nas águas intersticiais durante o decaimento da MO (DEAN et al., 

2006). O molibdenio (Mo) e a razão renio/molibdênio (Re/Mo), foram utilizados em 

Salvatteci (2013) como proxies para ambientes anóxicos (condições sulfato 

redutoras) e postoxicos (condições sem sulfato redução) respectivamente. O PCA 

indicou que 52,8% do total de variância dos parâmetros analisados podem ser 

explicada por dois componentes principais. O PCA reforça que as espécies G. 

auriculata e C. inflatus tem uma relação com o Re/Mo, ou seja, pertencem a 

ambientes postoxicos. A espécie B. costata parece estar relacionada com Mo e Cd, 

porém B. seminuda e as espécies da associação A não são explicadas por estas 

variáveis (Fig. 29). 

 Na figura 30-a, as amostras do testemunho, representadas por A, B e C 

ilustram os períodos de tempo relativos aos períodos Modernos, PIG e MCA, 
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respectivamente. A análise de correlação separou as amostras A e B, mostrando 

que o período da PIG apresentou condições postoxicas e subóxicas e o período 

mais recente com maior anoxia. O período da ACM (C) mostrou-se com 

características entre A e B o que pode representar um período com baixo conteúdo 

de oxigênio porém sem presença de anoxia total (Fig.30-b). 
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Figura 29 - PCA das espécies de foraminíferos bentônicos e variáveis abióticas encontradas para o 
registro B-14 e G-10  
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Figura 30 - a) Amostras para o registro B-14 e G-10 separadas em períodos sendo C-Período da 
Anomalia Climática Medieval, B- Pequena Idade do Gelo e A- Período Moderno; b) Análise de 
correlação da distribuição das amostras ao longo do registro B-14  e G-10. 
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 A figura 31 mostra a distribuição das espécies ao longo do registro B-14 e G-

10 e evidencia a distribuição das associações ao longo dos últimos mil anos. 

Mostrando que entre o período de ACM e a transição entre ACM e PIG houve maior 

ocorrência da associação D. Porém, em um primeiro momento entre 1000 AD e 

1200 AD, além das associações D e B, houve também a presença de B. tenuata e 

N. stella (associação A) e entre 1200 AD até o início da PIG somente ocorreram as 

espécies da associação D e B. Estas condições sugerem que durante o primeiro 

período (1000 AD e 1200 AD) a ZMO estaria deslocada para profundidades mais 

rasas do que no atual e no segundo período (1200 AD até 1350 AD) tenha se 

deslocado ainda mais para profundidades mais rasas. A abundância absoluta (ind/g) 

para este período foi extremamente alta em relação a todo o testemunho, o que 

seria mais um fator de um cenário característico de ambientes mais profundos, 

tendo em vista que foi observado que a abundância dos foraminíferos em Pisco 

aumenta gradativamente com o aumento da profundidade e diminuição do tapete 

microbiano (CARDICH, 2012). Além disso, Agnihotri et al. (2008) mostrou que 

durante a ACM a desnitrificação subsuperficial foi baixa.   

 Com relação a subdivisão do período de ACM em duas fases, somente as 

análises paleoecológicas não seriam suficientes para a diferenciação destas fases, 

tendo em vista que as diferença entre as associações foi pequena, o que poderia 

caracterizar diferenças de microhabitats locais entre estas duas fases. Porém esta 

subdivisão foi baseada também através de estudos de outros proxies para o mesmo 

período, os quais encontraram também variações de produtividade e condições 

redox de fundo (SALVATTECI, 2013) 

 Para o período da PIG como mencionado anteriormente, as testas de 

foraminíferos sofreram forte processo de dissolução. Esta ausência de carbonato, 

ocorreu devido a dissolução pós deposicional na presença de condições mais óxicas 

como já citado anteriormente. Durante este período também foi evidenciado 

processo de bioerosão das testas o que reforça a presença de um ambiente mais 

oxigenado. O gráfico mostra ainda elementos traço medidos por Salvatteci (2013), 

onde para o período da PIG o Molibdenio (Mo) que é um traçador de ambientes que 

apresentam sulfato redução (anoxia), evidencia uma redução de seus valores para 

este período e o Aluminio (Al) (traçador de inputs terrígenos), evidencia um aumento 

considerável para este período. Este período já foi descrito por Gutierrez et al., 
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(2009) e Sifeddine et al., (2008) através do estudo de multiproxies, como um período 

de ZMO e produtividade reduzida e aumento de aporte fluvial com deslocamento da 

ZCIT mais ao sul, o que foi corroborado também pelo estudo de Newton et al. (2006) 

com evidência de um aumento da pluviosidade para todo o hemisfério sul durante o 

período de PIG.  

 Para o pós PIG e Período Moderno, (~ 1820 AD até o recente), foi observada 

a maior ocorrência das associações B e A, sem a presença da associação D, 

indicando para este período que as condições do sedimento mostraram-se entre 

postoxica e extremamente anóxicas em algumas fases com a diminuição da 

associação B e aumento das espécies da associação A. Diversos trabalhos que 

estudaram proxies geoquímicos para este período também evidenciam 

intensificação da ZMO associando este evento a um aumento da produtividade local 

(SIFEDDINE et al., 2008; GUTIERREZ et al., 2009; SALVATTECI, 2013) Para os 

períodos mais recentes (últimos 100 anos) esse aumento da produtividade e 

ressurgência local pode ser devido ao aumento dos ventos ao longo da costa 

peruana associado às mudanças climáticas e influência antrópica que teria 

aumentado a influência da ressurgência local (GUTIERREZ et al., 2011). 
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Figura 31 - Porcentagem das principais espécies, intervalos de bioerosão (presença e ausência) e calcificação secundária para o registro B-14/G-10, e Mo 
(ppm) e Al(%) para B-14 e G-10 (Salvatteci, 2013). 
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6.3 PROCESSOS QUE ALTERAM OS SINAIS ISOTÓPICOS E A CALCITA 

BIOGÊNICA EM AMBIENTES ANÓXICOS 

 

 Com relação as análises de δ13C para o presente estudo, os valores para as 

amostras superficiais de foraminíferos vivos de B. seminuda, foram de -1,71‰ em 

E2, -1,24‰ em E5 e -1,47‰ em E12 (amostras superficiais). Esta medição permitiu 

a comparação da composição isotópica da espécie B. seminuda com o recente. O 

ideal para o estudo deste isótopo seria realizar estas medições em amostras do topo 

do testemunho, porém na ausência de material para esta análise, os valores obtidos 

das amostras superficiais, serviram como um parâmetro regional. Há ainda que se 

levar em conta que os valores de δ13C podem variar de acordo com a profundidade, 

tamanho e resposta ao efeito vital para cada espécie (TACHIKAWA; ENDERFIELD, 

2004). 

 Para o box core B-14, os sinais isotópicos mantiveram-se similares aos 

medidos para foraminíferos vivos (corados), porém em alguns períodos os sinais 

isotópicos apresentaram valores extremamente baixos de δ13C, entre -2,17‰ 

chegando a  -6,47‰ (Fig.33). Nestes mesmos períodos de depleção do δ13C 

(valores mais baixos de  δ13C), ocorreram os processos de cristalização secundária 

(Figs. 20 e 33). As análises de laser ablation evidenciaram que estes indivíduos que 

apresentaram cristalização secundária possuíam altas concentrações de Mg/Ca 

incorporados a suas testas como mostraram os resultados do presente estudo 

(tabela 5). Estas características são reportadas para ambientes com emissões de 

metano (CH4) e presença de metano nas águas intersticiais do sedimento, em locais 

onde a presença do metano pode influenciar os sinais isotópicos de δ13C e na 

geoquímica do carbonato biogênico (RATHBURN et al., 2003; TORRES et al., 2003; 

BERNHARD et al., 2010; BLANCHET et al., 2012). Nestes ambientes, é observada 

uma depleção isotópica nas carapaças de foraminíferos em registros sedimentares 

que é causada pela cristalização secundária das carapaças por carbonato 

autigênico. (RATHBURN et al., 2000; BLANCHET et al., 2012). 

 Um estudo da composição isotópica e da razão de Mg/Ca em foraminíferos 

recuperado em locais ricos em carbonato no Hidrate Ridge (Oregon) também 

revelou a sobreposição do carbonato biogênico das testas por calcita inorgânica com 

altos valores de Mg/Ca e valores anormalmente baixos de δ13C, onde até 30% das  
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conchas de espécies de foraminíferos bentônicos e planctônicos foram substituídos 

ou complementados por carbonato de cálcio inorgânico, conduzindo a valores mais 

baixos de a δ13C de espécimes mortos em relação aos espécimes vivos.   Assim, o 

crescimento secundário ou recristalização ao invés de calcificação primária, pode 

explicar a depleção do δ13C observada em foraminíferos recuperados de locais de 

descarga de metano ativo (TORRES et al., 2003). 

 Em ambientes extremamente ricos em matéria orgânica, essa cristalização 

secundária ocorre porque a precipitação da calcita inorgânica está intimamente 

ligada à alcalinidade da água intersticial, que geralmente aumenta em sedimentos 

marinhos ricos em matéria orgânica como resultado da mineralização anaeróbica da 

matéria orgânica. Quando o oxigênio está completamente esgotado nas águas 

intersticiais, outros oxidantes, tais como nitrato, ferro e óxidos de manganês ou 

sulfatos são usados para a mineralização da matéria orgânica, que libera íons 

carbonato nas águas intersticiais e aumenta a alcalinidade e precipitação de 

carbonatos autigênicos (Fig. 32) (REIMERS et al., 1996; BLANCHET et al., 2012). 

	 

Figura 32 - Esquema da coluna sedimentar e zonação geoquímica (coluna da direita), perfil químico 
para água intersticial (coluna central)   e transformações ocorridas na fase sólida do sedimento 
(modificado de Blanchet et al., 2012). 
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 Baseado nestas informações, o estudo da geoquímica do carbonato em 

foraminíferos, juntamente com a ocorrência de cristalização secundária por 

carbonato autigênico, pode proporcionar informações sobre a história da infiltração 

do H2S e CH4 de uma determinada região (GIESKES et al., 2005). Tais processos 

podem ocorrer durante o processo de estocagem do sedimento, após a coleta do 

testemunho, ou durante o processo de diagênese inicial in situ (BLANCHET et al., 

2006). Para a Plataforma de Pisco não existem estas medições de metano ou 

evidências de emissões constantes de metano provenientes do fundo oceânico 

como ocorrem em ambientes de “cold seeps” (ex. RATHBURN et al., 2000). Porém, 

se sabe que pode ocorrer a presença de metano em águas intersticiais como 

consequência da intensa oxidação da matéria orgânica  sob intensa situação de 

anoxia como exemplificado na figura 32 (TREUD et al., 2005; BLANCHET et al., 

2012).  

 Para o box core B-14, a ocorrência das espécies da associação A 

(representada por B. tenuata, Nonionella stella e V.fragilis) nos mesmos períodos 

onde ocorreu a depleção do δ13C (Fig. 33), reforça a interpretação de que o 

processo de cristalização secundária ocorreu devido a um processo de diagênese 

pós deposicional in situ e não durante a estocagem do testemunho. As espécies da 

associação A possuem endossimbiontes que possibilitam a sobrevivência destas 

espécies em condições extremas de anoxia e presença de sulfetos e metano, sendo 

que B. tenuata é constantemente reportada em áreas de emissões de metano 

permanente (BERNHARD et al., 2010) e N. stella e V. fragilis podem inclusive 

participar do processo de denitrificação (RISGAARD-PETERSEN et al., 2006) 
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Figura 33 - Porcentagem das espécies da associação A e δ
13

C para o box core B-14; b) Razão de 
Mg/Ca de uma amostra onde houve cristalização secundária e depleção do δ

13
C; c) fotos de amostra 

contendo cristalização secundária autigênica e indivíduos com cristalização secundária em 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 Em estudo de um testemunho coletado na margem Peruana, Chazen  (2009) 

reporta a ocorrência de foraminíferos opacos, os quais considera como bem 

preservados principalmente nos períodos onde há valores extremamente altos para 

δ15N, ou seja, onde considera que os períodos são mais anóxicos e com intensa 

ocorrência de ressurgência. Porém, os indivíduos apresentados por Chazen (2009), 

parecem sofrer cristalização secundária, assim como os apresentados no presente 

estudo. O aspecto opaco e com carbonato autigênico causa a falsa impressão de 

que estes indivíduos estão mais preservados. Treud et al. (2005), estudando a 

região de ressurgência chilena, também encontra depleção de valores de δ13C e 

agregados de carbonato autigênico, principalmente em períodos de maior 

contribuição de matéria orgânica proveniente de ressurgência mais expressiva. 

Portanto, acredita-se que essas informações podem auxiliar no estudo de períodos 

de maior contribuição de chuva de matéria orgânica em períodos de maior 

produtividade da coluna d’água e remineralização da matéria orgânica. 
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6.4 ESTIMATIVA DE TEMPERATURA ATRAVÉS DO SINAL DE Δ18O 

 

Os sedimentos na Zona Mínima de Oxigênio do Peru apresentaram baixa 

diversidade de espécies de foraminíferos, apresentando ausência de espécies 

epifaunais, as quais são normalmente utilizadas em estudos de isótopos de  δ 18O. A 

espécie Bolivina seminuda é a única que está presente ao longo de todo o box-core 

(B-14) e portanto, foi a melhor espécie para inferir informações durante o período 

estudado. 

 Os resultados de isótopos realizados em foraminíferos das amostras 

superficiais foram utilizados para estimativa de temperatura da calcita, através da 

equação de Shackleton et al. (1974). As temperaturas encontradas para o isótopo da 

calcita através da equação global, estão de acordo com as temperaturas medidas 

nas amostras superficiais (tabela 7) quando comparada aos valores de temperaturas 

medidas para o atual. Para utilização desta estimativa de temperatura para o box 

core, os valores encontrados foram coerentes com as temperaturas medidas para a 

profundidade de 300m no atual (CARDICH, 2012). 

 Apesar da coerência dos valores para estimativa de temperatura, o ideal para 

realização destas análises seria realizar analises de δ 18O de diversas espécies 

presentes neste ambiente e comparar os valores destes isótopos que podem variar 

devido a fatores como micro-habitat, efeito vital, dissoluçãoo dentre outros. Além 

disso o ideal seria realizar uma calibração através das testas presentes no topo do 

box core, porém infelizmente não foi possível realizar esta calibração devido a 

ausência de testas carbonáticas nos 4 primeiros centímetros de B-14. 

 Estudos de isótopos em foraminíferos bentônicos são normalmente realizados 

para avaliar períodos mais longos de tempo e volume de gelo. Além disso, este 

proxie também vem sendo utilizado para determinar temperaturas de água de fundo 

e muitas vezes caracterizar diferentes massas de água. Através de isótopos de 

oxigênio em Bolivina seminuda a mesma espécie utilizada neste estudo, Wefer et al. 

(1990) encontrou períodos interglaciais com valores mais baixos de δ O18 e períodos 

glaciais com valores mais elevados de δ18O. Valores mais baixo de δ18O 

corresponderam a valores mais altos de carbono orgânico. 



101 
 

 Ocorreram variações maiores de amplitude térmica durante a PIG e durante 

os primeiros centímetros em B-14. Para a PIG, como não haviam muitos espécimes 

a serem estudados este período possui menor quantidade de amostra. Além disso, 

possuíam sinais de dissolução o que pode ter influenciado nas análises ocasionando 

esta maior amplitude nos valores de δ18O e de temperatura, não sendo, portanto, um 

bom indicador para as interpretações de temperatura. De uma maneira geral, para o 

presente estudo acredita-se que a espécie B. seminuda, pode representar uma nova 

ferramenta para estudos de isótopo estáveis e elementos traço para a costa 

Peruana. Porém, acredita-se  que se faz necessário uma calibração para esta 

espécie neste ambiente. 
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Figura 34 - coluna: a)δ
18

O X Idade AD; b)temperatura estimada X idade para o registro B-14.
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6.5 VARIABILIDADE DA ZONA MINIMO DE OXIGÊNIO PERUANA E 

PALEOCLIMATOLOGIA PARA OS ÚLTIMOS 1000 ANOS 

 

 Baseado na discussão apresentada sobre a distribuição vertical das espécies 

e sua ocorrência ao longo do registro estudado, foi possível reconhecer uma 

variabilidade vertical da ZMO ao longo dos últimos mil anos (Fig. 35). Nossos 

resultados sugerem que em um aspecto geral durante o período estudado ocorreram 

dois períodos de maior intensidade da ZMO (ACM e Período Moderno) e um período 

de menor intensidade da ZMO (PIG). Porém, entre os dois períodos de maior 

intensidade (ACM e Período Moderno), a ZMO parece ter se comportado de maneira 

distinta.  

 Os resultados encontrados neste estudo através do estudo das associações 

de foraminíferos bentônico sugerem que, durante a ACM a maior ocorrência da 

associação de foraminíferos bentônicos de ambiente mais profundo estaria 

relacionada a um deslocamento do limite inferior da ZMO (e toda a ZMO) para 

profundidades mais rasas, consequentemente contraindo a ZMO. Isto faria com que 

as condições que atualmente ocorrem a 400m de profundidade estivessem em 

profundidades mais rasas. Sendo que durante ACM ocorreram dois períodos de 

deslocamento para ZMO, o primeiro representado pela presença das associações B, 

D e A (Fig. 35-a) entre 1000 AD e 1200 AD e um segundo deslocamento entre 1200 

AD e 1350AD, representado pelas associações B e D (Fig.35-b). 

 Durante a PIG, a ZMO apresentou intensa dissolução das testas carbonáticas 

e bioerosão sugerindo um aumento da oxigenação como esclarecido nos tópicos 

anteriores (Fig.35-c). E durante o Período Moderno a ZMO parece ser bem mais 

intensa e, ao contrário da ACM, este período ocorre com espécies características de 

profundidades mais rasas (plataforma interna), o que parece conivente com estudos 

da ZMO para o atual que reportam uma expansão vertical da ZMO para o Pacífico 

leste (STRAMMA et al., 2008). Essa expansão do limite superior e inferior da ZMO, 

mostram uma maior influência da plataforma interna, com espécies de foraminíferos 

bentônicos da associação B e A sugerindo a intensificação de condições anóxicas 

para o Período Moderno. Também parecem ocorrer duas fases dentro do período 

moderno. A primeira  logo após PIG (~1820 até 1900), onde ocorrem as camadas de 
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diatomáceas e parece ocorrer uma reorganização do sistema com intensificação da 

ZMO logo após o período oxigenado de PIG (Fig.35-d) E uma segunda fase (1900 

até o recente), de intensa ZMO e estabelecimento de espécies das associações A e 

B (Fig.35-e). Estudos recentes sugerem que esta expansão da ZMO está ligada ao 

aquecimento global e um reforço dos ventos na costa leste peruana que estariam 

intensificando a produtividade local (STRAMMA et al., 2008; GUTIERREZ et al., 

2011). 
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 Figura 35 - Ilustração caracterizando a variabilidade da ZMO peruana ao longo dos últimos 1000 anos. 

  



106 
 

 

 Para o presente trabalho, sugere se que as alterações ocorridas estão 

relacionadas a mecanismos de gradiente zonal das Temperaturas Superficiais do 

Mar (TSMs) entre oeste e centro/leste do Pacífico Equatorial e o deslocamento 

prolongado norte–sul da ZCIT como fatores determinantes das alterações dos 

padrões climáticos, na circulação oceânica e consequentemente no deslocamento 

vertical da ZMO para o período da ACM e PIG. Durante o período Período Moderno 

acredita-se que além de um aumento do gradiente zonal das TSMs entre oeste-leste 

do Pacífico Equatorial, os resultados podem estar evidenciando uma expansão 

vertical da ZMO causado pelo reforço das condições locais (aumento de ventos na 

costa peruana intensificação da ressurgência e alterações oceanográficas locais), 

causando uma expansão vertical da ZMO para a região estudada, sendo os 

mecanismos climáticos propostos abaixo. 

 O Indo Pacífico no Pacífico tropical oeste, é uma das principais fontes de 

calor e umidade para o mundo e as mudanças na hidrologia da região podem causar 

grande impacto no clima global (GRAHAM et al., 2011). Chuvas tropicais no Pacífico 

Ocidental variam em associação com posição sazonal da zona de convergência 

intertropical (ZCIT). Além disso, em escalas de tempo interanuais, o El Niño-

Oscilação Sul (ENOS) e a posição da circulação de Walker do Pacífico são 

deslocados o que também afeta a precipitação regional. Durante os eventos tipo El 

Niño, a circulação de Walker enfraquece e seu ramo se desloca um pouco para leste 

da região mais aquecida do Pacífico Ocidental (Indo Pacífico). Consequentemente, o 

Pacífico Ocidental recebe menos chuvas do que em condições normais. A situação 

se inverte durante eventos tipo La Niña (STRAMMA et al., 2008).  

 Com relação ao deslocamento vertical e condições paleoredox encontrado 

para ZMO ao longo dos últimos mil anos, estas mudanças parecem estar de acordo 

com o mecanismo de termostato proposto por Clement et al. (1996). Neste 

mecanismo o aquecimento do Pacífico tropical leva a um esfriamento da parte 

oriental da bacia, o que implica que o Pacífico Oriental Equatorial varia 

negativamente com as mudanças de forçantes radioativas (CLEMENT et al., 1996; 

MANN et al., 2005; GRAHAM et al. 2011). No ocidente, onde a termoclina é 

profunda, a resposta a uma superfície de aquecimento é, em grande parte 
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termodinâmica e a camada de mistura se ajusta com um aumento da temperatura 

(CLEMENT et al., 1996). O período de alta radiação solar coincide com a fase mais 

quente das TSMs na piscina aquecida do Indo-Pacífico (OPPO et al., 2009) e com 

reconstruções de baixas TSMs em Galápagos (CONROY et al., 2009) dando origem 

a um forte gradiente oeste-leste durante o MCA. Em contraste, durante o LIA, 

ocorreu uma diminuição da  radiação solar (MANN et al., 1998; 2005) e um 

deslocamento da ZCIT para o Hemisfério Sul, que pode ter ocasionado a diminuição 

do gradiente zonal das TSMs entre oeste-leste (NEWTON et al., 2006; BIRD et al., 

2011; GRAHAM et al., 2011). Esta diminuição do gradiente oeste-leste do Pacífico 

Tropical pode ter influenciado também a termoclina e a ZMO para a Bacia Tropical 

do Pacífico. 

 Para o atual Luo et al. (2012), mostrou a diferença do gradiente das 

Temperaturas Superficiais do Mar  (TSMs) para o Pacífico Equatorial, evidenciando 

como o gradiente zonal oeste-leste pode influenciar no comportamento da 

termoclina para o Pacífico Equatorial (Fig. 36). Um aumento anômalo das TSMs para 

o Pacífico oeste, acarreta em um aumento do gradiente zonal entre oeste-leste e 

acelera os ventos alísios e a Circulação de Walker do Pacífico. Este mecanismo,  

por compensação acarreta um aprofundamento da termoclina para o lado oeste e 

um deslocamento da termoclina para menores profundidades no lado leste do 

Pacífico. Ao contrário, um resfriamento, no Pacífico oeste, causa uma diminuição do 

gradiente zonal e pode acarretar em um deslocamento da termoclina para 

profundidades mais rasas no oeste e aprofundamento no leste do Pacífico Tropical 

(LUO et al., 2012; MANN et al., 2005; CHOI et al., 2009). Além disso, um 

deslocamento norte (sul) da ZCIT contribui para um aumento (diminuição) zonal das 

TSMs (HAUG et al., 2001; KOUTAVAS et al., 2005; MANN et al., 2005). 
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Figura 36 - Temperatura da Superfície do Mar  para o Pacífico Equatorial (5°S - 5°N). As anomalias 
foram calculadas em relação à climatologia de 1983-2006. A linha sólida (tracejada) indica a isotérma 
climatológica de 20°C, que representa a profundidade da termoclina. (2000-2009 significativo) 
Resultados com base nas tendências lineares desses campos durante 1982-2009. (modificado de 
Luo et al., 2012). 

 

6.5.1 Paleoclima durante os períodos da Anomalia Climática Medieval e 
Pequena Idade do Gelo  

  

 Durante o período de ACM, entre 1000 AD e 1200 AD sugere-se que a ZMO 

estivesse deslocada para profundidades menores do que se encontra no atual. 

Posteriormente, entre 1200 AD a 1350 AD a ZMO sofreu um segundo deslocamento 

para profundidades mais rasas. Este cenário está em acordo com os resultados 

encontrados por Salvatteci (2013) observando proxies geoquímicos para o mesmo 

registro apresentado neste estudo (B-14 e G10). Salvatteci (2013) reporta que o 

período entre 1000 AD e 1150 não poderia ser considerado como eventos tipo El 

Niño ou La Niña, porém entre 1150 AD 1350, os resultados sugerem condições do 

tipo La Niña. Para o Indo-Pacifico, Newton et al. (2006) reporta que as águas 

superfíciais durante este período estavam mais quentes e com maior pluviosidade e 

também encontra dois períodos para este aquecimento. Outros registros de proxies 

evidenciaram um aquecimento anômalo para o Pacífico Leste para este período. 

(GRAHAM et al., 2011). Além disso, a ZCIT estaria deslocada para o Hemisfério 

Norte como descrito para Bacia de Cariaco (HAUGH et al., 2001). Estes fatores 
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levaram a um aumento ainda maior do gradiente zonal das TSMs entre Pacífico 

oeste e leste, o que pode ter causado um distúrbio na termoclina e da ZMO, uma 

condição que foi caracterizada por diversos autores como condições do tipo La Niña. 

Porém, através dos resultados para o presente trabalho, não acredita-se que esse 

evento possa ser considerado como La Niña, principalmente porque a ocorrência da 

associação D pode estar ligada a produção primária local a qual apesar de existir 

não foi tão intensa quanto para os períodos mais recentes. Portanto, sugere-se que 

para este período a maior influência tenha ocorrido devido a um aumento das TSMs 

do Indo Pacífico, o qual deslocou a termoclina para o lado leste do Pacífico para 

menores profundidades e consequentemente a ZMO. 

 Para o Período da PIG, estudos de registros sedimentares evidenciaram uma 

grande mudança em todos os proxies analisados para a região do Peru Central, 

mostrando que a PIG foi caracterizada por uma ZMO mais fraca, baixa 

produtividade, alto fluxo lítico e condições subóxicas no sedimento (GUTIERREZ et 

al., 2009). Estes resultados foram interpretados como uma diminuição extrema da 

ressurgênca e produtividade, em geral, e um aumento do oxigênio relacionados a 

um deslocamento e permanência prolongada da ZCIT para o Hemisfério Sul. 

(SIFEDDINE et al., 2008; GUTIÉRREZ et al., 2009; SALVATTECI, 2013). Estes 

dados confirmam os resultados encontrados no presente estudo de que a região 

central peruana sofreu oxigenação evidenciada pela dissolução das testas devido a 

remineralização da matéria orgânica na presença de oxigênio. Além disso, a 

ocorrência de indivíduos bioerodidos reforça a ocorrência de oxigênio para este 

período. Um estudo realizado por Morales et al. (2007) em Callao (14°, Peru), 

também encontrou indivíduos com processo de dissolução para o mesmo período.  

 Os padrões de precipitação inferidos durante a PIG são consistentes com um 

persistente verão austral, quando há uma migração em direção ao sul da ZCIT e o 

cinturão de precipitação associado a este evento, ao invés de uma forte mudança 

zonal (condições El Niño) de precipitação para o Pacífico oriental (GRAHAM, 2007). 

A evidência de menor salinidade no estreito de Makassar Strait (Indo-Pacífico), 

prevaleceu durante a PIG  reforçando as evidências de que este período não foi 

representado por eventos do tipo El Niño (NEWTON et al., 2006). Segundo o 

mecanismo proposto para o presente estudo, assim como proposto por Graham et 
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al. (2011) e Salvatteci (2013), o deslocamento da ZCIT deslocada mais ao sul, 

provoca um enfraquecimento da circulação de Walker, além de uma diminuição no 

gradiente zonal das TSMs para o Pacífico Equatorial, expondo a Plataforma Central 

Peruana ao aprofundamento da termoclina e uma exposição constante da área 

estudada a teores mais altos de oxigênio. 

6.5.2 Paleoclima durante o período de 1820 até o recente  

 

 Para o Período Moderno, após a PIG, os resultados evidenciaram um período 

com condições alternadas de postoxia e anoxia extrema, corroborando assim com 

os resultados encontrados para o mesmo período na plataforma central peruana. Os 

proxies sedimentares evidenciaram uma grande mudança para o Período pós PIG 

com alta produtividade e intensificação da anoxia, associada a um aumento da 

produtividade e ocorrência de eventos tipo La Niña, bem como uma intensificação da 

ZMO (SIFEDDINE et al., 2008; GUTIÉRREZ et al., 2009; SALVATTECI, 2013). Com 

relação as espécies encontradas de foraminíferos bentônicos, foi de que não foram 

encontradas espécies de maiores profundidades como na ACM, ao contrário disto, 

foram encontradas espécies de profundidades menores (plataforma interna). Este 

resultado levou a interpretação de que para este período, ocorreu uma expansão 

vertical onde nos limites superiores e inferiores foram expandidos. Esta expansão 

vêm sendo observada mais claramente para os últimos 50 anos (Fig. 37). Stramma 

et al. (2008), observou através de dados de medições diretas entre 2000 e 2009, 

que para os últimos 50 anos a ZMO do Pacífico central e leste vêm sofrendo 

intensificação e uma expansão vertical e ressalta a necessidade de estudos 

pretéritos através de medições indiretas e de proxies. 
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Figura 37 - Concentração de oxigênio dissolvido (mmol kg
-1

) X Idade (AD) X Profundidade na 

coluna de água (m) para o Pacífico Equatorial leste. Fonte STRAMMA et al., 2008. 

 

 Segundo Luo et al. (2012), as TSMs médias durante o período 2000-2009 

para Bacia do Pacífico Equatorial apresentam anomalias frias no Pacífico leste e 

anomalias quentes no oeste. Onde mais uma vez, parece explicável pelo 

mecanismo de termostato (gradiente zonal oeste-leste). Além do mecanismo de 

gradiente zonal oeste leste relatado por Graham et al. (2011) e Stramma et al. 

(2008), para os últimos 50 anos, Gutierrez et al. (2011) encontrou anomalias frias 

para a costa peruana possivelmente associada ao aumento dos ventos ao longo da 

costa peruana, os quais intensificaram forçantes locais e a ressugência local. O 

aquecimento dos oceanos durante as últimas décadas favorece fortes ventos alísios 

no Pacífico Ocidental através da atmosfera e, portanto, é provável que tenha 

contribuído para o estado de condições La Niña (MANN et al., 2009) ou seja, 

intensificação da circulação Walker de leste para oeste) (LUO et al., 2012). 

 Os valores de  δ18O para B. seminuda e fator de oxigênio (foi chamado fator 

de oxigênio a relação avaliada no PCA  mostrado na figura 29 – PC1), realizadas no 

presente estudo, mostraram uma correlação baixa porém significativa de 0,37 

(p<0,001) (Fig. 38). Evidenciando também esta tendência entre temperatura e 

intensificação da ZMO, se conseiderarmos que δ18O da calcita de B. seminuda esta 

em equilíbrio com a temperura para o período pós PIG, onde quando aumenta a 



112 
 

intensidade da ZMO diminui. Para o periodo de PIG os resultados não foram muito 

satisfatórios tendo em vista que os episódios de dissolução podem ter sido 

responsáveis pela alta variação da amplitude para as temperaturas, apesar de ser 

observada também grande amplitude para a curva de fator de oxigênio o qual não foi 

baseada na disponibilidade de medições do carbonato. Para o período pós PIG o 

gráfico mostra uma leve tendência de diminuição da temperatura de fundo e de 

oxigênio até 1920 AD, quando parece ocorrer uma condição mais estável até 1950 

AD. Após 1950 AD O fator de oxigênio declina bruscamente juntamente com a 

temperatura até aproximadamente 1960 AD. Após esta data houve novamente 

indícios de dissolução das testas carbonáticas o que impossibilitou a interpretação 

para as últimas duas décadas. 
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Figura 38 - Gráfico δ
18

O para B seminuda (linha preta) X fator de oxigênio (linha vermelha); e 
retângulo em azul evidencia o período pós 1950 mostrando a diminuição da temperatura e diminuição 
do oxigênio para a ZMO peruana. 

 
Os resultados deste trabalho  demonstram claramente a importância do 

estudo da ZMO em períodos anteriores ao que se podem realizar medições diretas. 

Principalmente devido a importância de avaliar períodos onde a influência 

antropogênica não é um fator a ser levado em conta.  Mostrou-se a extrema 

relevância dos conhecimentos biogeoquímicos bem como a utilização dos 

foraminíferos como forma de estudar e conhecer a variabilidade da ZMO tanto para 

o recente quanto para o passado. Sendo que as tendências para o recente, dadas 

as projeções climáticas de modelos e estudos paleoclimático demonstram 
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tendências a uma intensificação e expansão das regiões das ZMOs. Por estes 

motivos ressalta-se a importância da ampliação de estudos de medições diretas e 

indiretas para que estas informações possam ser levadas em conta em estudos 

futuros sobre o clima.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

 

 

A partir da compilação dos resultados obtidos, a calibração dos foraminíferos 

bentônicos e a comparação com outros proxies utilizados para o mesmo 

testemunho, foi possível criar um cenário para a dinâmica da ZMO ao longo dos 

últimos 1000 anos para a plataforma central peruana. Até o presente momento já se 

tinha idéias de que a ZMO peruana teria sofrido variabilidade durante os períodos de 

ACM e PIG, porém a partir do presente estudo, acredita-se que o estudo das 

espécies de foraminíferos bentônicos pode identificar o deslocamento vertical e os 

limites  da variabilidade da intensidade da ZMO ao longo dos últimos 1000 anos.  

Durante o ACM, a ocorrência predominante da associação de maior 

profundidade, sugere que tenha ocorrido um deslocamento da termoclina e 

consequentemente da ZMO sem que isso tenha ocorrido concomitantemente com 

uma produtividade superficial aumentada na mesma proporção fazendo com que 

houvesse este deslocamento do limite superior e inferior da ZMO para 

profundidades mais rasas. Esta variabilidade foi correlacionada com mecanismos 

climáticos, tais como o gradiente zonal das TSMs da Bacia do Pacífico Equatorial e 

o deslocamento da ZCIT para o Hemisfério norte evidenciado por diversos autores.   

Para o período de PIG, a presença de períodos extremos de dissolução 

evidencia  a oxidação da matéria orgânica na presença de oxigênio, sendo assim 

uma evidência de entrada de oxigênio e alterações na ZMO durante este período. 

Além disso a presença de testas bioerodida reforçam a ocorrência de oxigênio para 

este período. Acreditá-se que o gradiente zonal da Bacia do Pacifico fosse menor 

auxiliado a um deslocamento da ZCIT mais ao sul, o qual inibiu a circulaçãoo de 

ventos costeiros e tornou  mais ventilada. 

Para o Período Moderno o aumento deste gradiente zonal leste-oeste 

associado a uma alta produtividade e maiores condições do tipo La Niña podem ter 

reforçado a ZMO peruana. Além disso, uma intensificação dos ventos ao longo da 

costa peruana e uma produtividade extremamente aumentada, que para os últimos 

50 anos poderia ser levado em conta também as mudanças climáticas, causou tanto 
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a expansão do limite superior quanto um aprofundamento do limite inferior. O estudo 

do laser ablation associado a isótopos de 13C evidenciou a oxidação anaeróbica de 

sulfetos sob condições sem oxigênio. A estimativa de temperatura mostrou-se  

coerente com os valores para temperatura para o atual, porém são necessários 

maiores estudos com intuito de calibrar a espécies B. seminuda como um proxie 

para temperatura de fundo baseado em isótopos de δ18O.  

Finalmente, este trabalho evidenciou a importância do conhecimento da 

ecologia dos foraminiferos como forma de caracterizar  o corpo da ZMO e distinguir 

a sua influência nas espécies de foraminíferos bentônicos para cada região. A 

comparação com estudos ecológicos para o recente possibilitou a distinção de 

espécies e suas preferências em relação aos processos biogeoquímicos que se 

apresentam no gradiente vertical da ZMO. O presente estudo reporta que estas 

variações podem ser compreendidas em uma escala temporal para caracterizar as 

variabilidades da ZMO ao longo do tempo aos quais estão diretamente sendo 

influenciadas por fatores climáticos e oceanográficos globais e locais. 
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APÊNDICE A: Idades 14C para B-6 e 210Pb e 241Am para B-14  
                          (continua) 

 

código de 
laboratório 

massa 
acumulada  

Idade AP não calibrada 
1 sigma ranges AP 

cal 

1 sigma 
media 
cal AP 

Idade 
provavel 

B-6 40 0.2444 840  30 2 132 67 70 

B-6 66 54.334 1060  45 283 405 344 310 

B-6 68 57.030 1040  45 268 395 331.5 298 

B-6 80 82.378 1125  30 350 454 402 420 

B-6 82 87.606 1215  30 439 513 476 485 

                                                                                                           (continua) 
codigo da 
amostra 

prof 
topo 

prof.base 
prof. 

media 
massa 

acc 
± 210Pb ex 241Am 

1 0 0.4 0.2 0.09 0.00 97 ± 9.1 0.20 
2a 0.4 0.8 0.6 0.22 0.01 104 ± 9.3 0.32 
2b 0.8 1.1 0.9 0.30 0.01 

    3 1.1 1.5 1.3 0.43 0.01 
   

0.24 
4 1.5 2.0 1.7 0.59 0.01 

    5 2.0 2.3 2.2 0.67 0.01 78 ± 7.1 0.35 
6a, 2.3 2.7 2.5 0.75 0.01 75 ± 6.8 0.24 
6b 2.7 3.1 2.9 0.85 0.02 70 ± 6.7 0.38 
7a 3.1 3.4 3.2 0.91 0.02 

    7b* 3.4 3.7 3.5 0.98 0.02 57 ± 5.4 0.51 
7c 3.7 3.9 3.8 1.05 0.02 50 ± 4.9 0.39 
8a 3.9 4.3 4.1 1.15 0.02 49 ± 4.6 0.61 

8b* 4.3 4.7 4.5 1.24 0.02 40 ± 3.9 0.74 
9* 4.7 5.1 4.9 1.35 0.02 32 ± 3.1 0.64 

10a 5.1 5.5 5.3 1.44 0.02 30 ± 3.0 0.54 
10b 5.5 5.9 5.7 1.53 0.02 

    10c 5.9 6.3 6.1 1.61 0.02 25 ± 2.6 0.64 
10d 6.3 6.6 6.5 1.67 0.02 

    10e 6.6 7.1 6.9 1.75 0.02 22 ± 2.1 0.62 
10f 7.1 7.4 7.3 1.81 0.02 

    10g 7.4 7.8 7.6 1.88 0.02 22 ± 2.3 0.59 
10h 7.8 8.2 8.0 1.95 0.02 

    10i 8.2 8.5 8.3 2.00 0.02 18 ± 1.7 0.45 

10j* 8.5 8.8 8.7 2.06 0.02 
 

± 2.2 0.54 
10k 8.8 9.1 9.0 2.11 0.02 

 
± 3.1 0.48 

10l 9.1 9.5 9.3 2.17 0.02 
    10m 9.5 9.9 9.7 2.23 0.02 
 

± 2.3 0.53 
10n 9.9 10.3 10.1 2.31 0.02 18 ± 2.0 0.56 
10ñ 10.3 10.7 10.5 2.39 0.02 16 ± 1.7 0.41 
11a 10.7 11.2 10.9 2.48 0.02 17 ± 1.8 0.34 
11b 11.2 11.5 11.3 2.54 0.02 

    11c 11.5 12.0 11.7 2.62 0.02 17 ± 1.7 0.41 
11d 12.0 12.4 12.2 2.70 0.02 15 ± 1.8 0.30 
12a 12.4 12.8 12.6 2.77 0.02 16 ± 1.8 0.19 

12b* 12.8 13.2 13.0 2.85 0.02 14 ± 1.6 0.25 
12c 13.2 13.6 13.4 2.94 0.03 

    12d 13.6 14.0 13.8 3.02 0.03 14 ± 1.6 0.20 
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APÊNDICE A: Idades 14C para B-6 e 210Pb e 241Am para B-14  
 

                                                                                              (continuação) 

13a 14.0 14.4 14.2 3.09 0.03 13 ± 1.5 0.17 

13b 14.4 14.8 14.6 3.17 0.03 
    13c 14.8 15.3 15.0 3.27 0.03 16 ± 1.7 0.20 

14a 15.3 15.9 15.6 3.39 0.03 14 ± 1.7 0.18 

14b 15.9 16.4 16.1 3.47 0.03 13 ± 1.6 
 14c 16.4 17.0 16.7 3.58 0.03 14 ± 1.6 
 14d 17.0 17.4 17.2 3.66 0.03 15 ± 1.9 
 14e 17.4 18.0 17.7 3.76 0.03 

    15a 18.0 18.3 18.1 3.81 0.03 17 ± 1.9 
 15b 18.3 18.7 18.5 3.88 0.03 

    16a 18.7 18.8 18.8 3.90 0.03 12 ± 1.6 
 16b 18.8 19.2 19.0 3.95 0.03 

    17 19.2 19.7 19.4 4.03 0.03 
    18a 19.7 20.2 19.9 4.11 0.03 11 ± 1.3 

 18b 20.2 20.7 20.4 4.19 0.03 
    18c 20.7 21.0 20.8 4.25 0.03 
    19A 21.0 21.4 21.2 4.34 0.03 13 ± 1.8 

 19B 21.4 22.0 21.7 4.43 0.03 13 ± 1.7 
 20 22.0 22.4 22.2 4.50 0.03 13 ± 1.8 
 21 22.4 22.8 22.6 4.61 0.03 

    22a 22.8 23.2 23.0 4.72 0.03 12 ± 1.5 
 22b 23.2 23.6 23.4 4.82 0.03 

    23 23.6 24.0 23.8 4.88 0.03 9 ± 1.2 
 24 24.0 24.5 24.2 5.00 0.03 

    25A 24.5 24.8 24.6 5.08 0.03 12 ± 1.7 
 25b 24.8 25.1 25.0 5.15 0.03 

    26A 25.1 25.4 25.3 5.21 0.03 
    26b 25.4 25.8 25.6 5.27 0.03 9 ± 1.4 

 27A 25.8 26.4 26.1 5.39 0.03 
    27b 26.4 27.0 26.7 5.48 0.03 
    27c 27.0 27.8 27.4 5.62 0.04 7 ± 1.0 

 28A 27.8 28.2 28.0 5.67 0.04 
    28b 28.2 28.7 28.5 5.75 0.04 
    29 28.7 29.3 29.0 5.87 0.04 
    30a 29.3 29.8 29.5 5.97 0.04 
    30b 29.8 30.3 30.0 6.06 0.04 8 ± 1.3 

 31a 30.3 30.8 30.5 6.17 0.04 
    31b 30.8 31.1 30.9 6.23 0.04 5 ± 0.9 

 32 31.1 31.8 31.4 6.33 0.04 
    33 31.8 32.2 32.0 6.41 0.04 
    34 32.2 32.6 32.4 6.53 0.04 
    35A 32.6 33.1 32.9 6.64 0.04 4 ± 0.9 

 35b 33.1 33.5 33.3 6.76 0.04 
    35c 33.5 34.0 33.8 6.91 0.04 5 ± 0.9 

 36 34.0 34.6 34.3 7.04 0.04 
    37a 34.6 35.0 34.8 7.11 0.04 
    37b 35.0 35.6 35.3 7.23 0.04 5 ± 1.0 

 38 35.6 36.3 35.9 7.38 0.04 5 ± 1.0 
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APÊNDICE A: Idades 14C para B-6 e 210Pb e 241Am para B-14  
 

                                                                                                (conclusão) 
39A 36.3 36.7 36.5 7.45 0.04 

    39B 36.7 37.3 37.0 7.55 0.04 
    40 37.3 37.9 37.6 7.64 0.04 3 ± 0.8 

 41 37.9 38.6 38.3 7.79 0.04 
    42a 38.6 39.1 38.9 7.90 0.04 
    42b 39.1 39.6 39.4 7.98 0.04 3 ± 0.8 

 42c 39.6 40.2 39.9 8.12 0.04 
    43 40.2 40.7 40.5 8.20 0.04 
    44A 40.7 41.2 40.9 8.27 0.04 3 ± 0.9 

 44b 41.2 41.6 41.4 8.34 0.04 
    45 41.6 41.9 41.7 8.38 0.04 
    46a 41.9 42.2 42.0 8.43 0.04 4 ± 0.9 

 46b 42.2 42.5 42.4 8.48 0.04 
    47 42.5 43.1 42.8 8.61 0.05 2 ± 0.6 

 48 43.1 43.7 43.4 8.77 0.05 
    49 43.7 44.4 44.1 8.91 0.05 2 ± 0.5 

 50a 44.4 44.7 44.6 8.96 0.05 
    50b 44.7 45.1 44.9 9.03 0.05 3 ± 0.7 

 50c 45.1 45.5 45.3 9.11 0.05 
    51a 45.5 46.0 45.8 9.19 0.05 
    51b 46.0 46.6 46.3 9.26 0.05 3       
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APÊNDICE B: Idades interpoladas de acordo com a profundidade no testemunho 
B-14/G-10 
 
                                                                                                       (continua) 

Identificação do testemunho profundidade (cm) Idade calibrada (AD) 

B-14 0,19 2004,6 

B-14 0,59 2002,4 

B-14 0,95 2000,1 

B-14 1,28 1998,0 

B-14 1,73 1995,1 

B-14 2,17 1992,6 

B-14 2,53 1990,8 

B-14 2,91 1989,0 

B-14 3,25 1987,4 

B-14 3,53 1986,0 

B-14 3,78 1984,6 

B-14 4,11 1982,9 

B-14 4,48 1978,7 

B-14 4,88 1974,4 

B-14 5,29 1972,3 

B-14 5,67 1970,4 

B-14 6,08 1968,7 

B-14 6,47 1967,3 

B-14 6,87 1965,8 

B-14 7,26 1964,3 

B-14 7,63 1963,0 

B-14 8,01 1961,6 

B-14 8,34 1960,4 

B-14 8,65 1959,2 

B-14 8,96 1958,5 

B-14 9,29 1958,2 

B-14 9,68 1957,9 

B-14 10,11 1957,6 

B-14 10,52 1957,2 

B-14 10,93 1956,7 

B-14 11,33 1956,4 

B-14 11,75 1956,0 

B-14 12,20 1955,6 

B-14 12,61 1955,2 

B-14 12,98 1954,9 

B-14 13,39 1954,5 

B-14 13,82 1954,0 

B-14 14,22 1953,7 

B-14 14,61 1953,3 

B-14 15,05 1952,8 

B-14 15,57 1952,3 

B-14 16,14 1951,8 
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APÊNDICE B: Idades interpoladas de acordo com a profundidade no testemunho 
B-14/G-10 
                                                                                                    (continuação) 

Identificação do testemunho profundidade (cm) Idade calibrada (AD) 

B-14 16,70 1951,3 

B-14 17,19 1950,8 

B-14 17,69 1950,4 

B-14 18,13 1950,0 

B-14 18,50 1949,7 

B-14 18,77 1949,5 

B-14 19,01 1949,3 

B-14 19,43 1949,0 

B-14 19,92 1948,6 

B-14 20,41 1948,2 

B-14 20,85 1947,8 

B-14 21,24 1947,5 

B-14 21,71 1947,0 

B-14 22,18 1946,6 

B-14 22,60 1946,2 

B-14 23,02 1945,6 

B-14 23,43 1944,7 

B-14 23,81 1943,6 

B-14 24,23 1942,4 

B-14 24,62 1941,1 

B-14 24,95 1940,1 

B-14 25,27 1939,2 

B-14 25,59 1938,5 

B-14 26,11 1937,2 

B-14 26,73 1935,8 

B-14 27,43 1934,3 

B-14 28,04 1933,0 

B-14 28,48 1932,2 

B-14 29,01 1930,9 

B-14 29,53 1929,4 

B-14 30,01 1928,1 

B-14 30,51 1926,8 

B-14 30,94 1925,7 

B-14 31,45 1924,6 

B-14 31,97 1923,4 

B-14 32,40 1922,1 

B-14 32,85 1920,5 

B-14 33,29 1919,0 

B-14 33,75 1917,3 

B-14 34,28 1915,4 

B-14 34,80 1914,0 

B-14 35,32 1912,8 
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APÊNDICE B: Idades interpoladas de acordo com a profundidade no testemunho 
B-14/G-10 
                                                                                                   (continuação) 

Identificação do testemunho profundidade (cm) Idade calibrada (AD) 

B-14 35,93 1911,0 

B-14 36,47 1909,5 

B-14 37,01 1908,4 

B-14 37,65 1907,1 

B-14 38,29 1905,5 

B-14 38,88 1903,8 

B-14 39,35 1902,6 

B-14 39,92 1901,1 

B-14 40,47 1899,6 

B-14 40,93 1898,6 

B-14 41,37 1897,6 

B-14 41,71 1896,9 

B-14 42,03 1896,3 

B-14 42,37 1895,7 

B-14 42,84 1894,5 

B-14 43,42 1892,6 

B-14 44,07 1890,6 

B-14 44,59 1889,3 

B-14 44,93 1888,4 

B-14 45,32 1887,5 

B-14 45,77 1886,4 

B-14 46,29 1885,4 

B-14 46,79 1884,6 

B-14 47,21 1883,9 

B-14 47,69 1883,2 

B-14 48,24 1882,3 

B-14 48,73 1881,4 

B-14 49,13 1880,6 

B-14 49,64 1879,1 

B-14 50,20 1877,7 

B-14 50,63 1876,8 

B-14 51,12 1875,9 

B-14 51,70 1875,0 

B-14 52,30 1874,2 

B-14 52,90 1873,2 

B-14 53,49 1872,2 

B-14 54,01 1871,4 

B-14 54,43 1870,7 

B-14 54,84 1870,0 

B-14 55,31 1868,8 

B-14 55,77 1867,6 

B-14 56,24 1866,7 
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APÊNDICE B: Idades interpoladas de acordo com a profundidade no testemunho 
B-14/G-10 
                                                                                                  (continuação) 

Identificação do testemunho profundidade (cm) Idade calibrada (AD) 

B-14 56,85 1865,6 

B-14 57,37 1864,6 

B-14 57,76 1864,0 

B-14 58,21 1863,2 

B-14 58,66 1862,5 

B-14 59,08 1861,7 

B-14 59,58 1860,6 

B-14 60,03 1859,6 

B-14 60,46 1858,6 

B-14 60,96 1857,3 

B-14 61,47 1855,8 

B-14 61,85 1854,5 

B-14 62,20 1853,2 

B-14 62,58 1850,0 

B-14 62,95 1844,5 

B-14 63,43 1837,6 

B-14 63,88 1831,0 

B-14 64,35 1824,2 

B-14 64,89 1816,4 

B-14 65,41 1808,8 

B-14 65,95 1800,9 

B-14 66,50 1793,0 

B-14 67,11 1784,1 

B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 67,69 1775,5 

B-14 68,20 1768,2 

B-14 68,72 1760,5 

B-14 69,20 1753,6 

B-14 69,64 1747,2 

B-14 70,05 1741,2 

B-14 70,51 1734,5 

B-14 71,12 1725,6 

B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
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APÊNDICE B: Idades interpoladas de acordo com a profundidade no testemunho 
B-14/G-10 
                                                                                                  (continuação) 

Identificação do testemunho profundidade (cm) Idade calibrada (AD) 

B-14 71,74 1716,5 

B-14 73,04 1697,6 

B-14 73,65 1688,7 

B-14 74,14 1681,6 

B-14 74,71 1673,3 

B-14 75,23 1665,8 

B-14 75,70 1658,8 

B-14 76,15 1652,3 

B-14 76,62 1645,5 

B-14 77,14 1637,9 

B-14 77,57 1631,6 

B-14 78,05 1624,6 

B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 
  B-14 78,63 1616,2 

B-14 79,23 1607,5 

B-14 79,75 1600,0 

B-14 80,21 1593,2 

B-14 80,74 1585,4 

B-14 81,41 1575,7 

B-14 81,97 1567,6 

B-14 82,26 1563,4 

B-14 82,60 1558,4 

B-14 83,04 1551,9 

B-14 83,53 1544,8 

B-14 84,01 1537,8 

B-14 84,47 1531,2 

B-14 84,95 1524,2 

B-14 85,28 1519,4 

B-14 85,49 1516,3 

B-14 85,78 1512,2 

G-10 86,44 1499,6 

G-10 87,44 1478,2 

G-10 88,44 1456,7 

 
 

 

 



145 
 

APÊNDICE B: Idades interpoladas de acordo com a profundidade no testemunho 
B-14/G-10 
                                                                                                   (conclusão) 

Identificação do testemunho profundidade (cm) Idade calibrada (AD) 

G-10 89,44 1434,9 

G-10 90,44 1412,4 

G-10 91,44 1390,8 

G-10 92,44 1370,2 

G-10 93,44 1349,9 

G-10 94,44 1329,4 

G-10 95,44 1311,1 

G-10 96,44 1295,7 

G-10 97,44 1279,9 

G-10 98,44 1264,6 

G-10 99,44 1248,7 

G-10 100,44 1232,9 

G-10 101,44 1220,0 

G-10 102,44 1205,1 

G-10 103,44 1186,9 

G-10 104,44 1170,2 

G-10 105,44 1155,6 

G-10 106,44 1137,1 

G-10 107,44 1117,0 

G-10 108,44 1098,4 

G-10 109,44 1074,9 

G-10 110,44 1049,8 

G-10 111,44 1029,0 

G-10 112,44 1008,9 
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APÊNDICE C: Riqueza de gêneros (S), Abundância absoluta (N), Equitatividade de 
Pielou (J´), e índice de diversidade de Shanon-Wiener (H’) de foraminíferos ao longo 
do testemunho B0506-14/G-10. 
                                                                                                    (continua) 

profundidade N S H' J' 

4,48 1378,3 6 0,51 0,76 

4,88 571,2 5 0,13 0,96 

5,29 639,1 6 0,2 0,93 

5,67 2367,6 2 0,1 0,96 

6,08 41 5 0,26 0,91 

7,26 38,3 3 0,28 0,87 

7,63 4,9 3 0,49 0,76 

8,01 89,3 6 0,49 0,77 

8,34 369,3 8 0,55 0,77 

8,65 253,6 8 0,41 0,84 

8,96 355,4 7 0,49 0,81 

9,29 555,9 10 0,98 0,55 

9,68 234 7 0,65 0,73 

10,11 334,1 9 0,64 0,75 

10,52 261,3 7 0,49 0,81 

10,93 1297,5 8 0,95 0,58 

11,75 1132,4 9 1,17 0,40 

12,2 524,4 9 1,11 0,43 

12,61 162,9 10 0,84 0,63 

12,98 419 8 0,95 0,48 

13,39 1888,5 10 1,09 0,42 

13,82 592,3 14 1,4 0,36 

14,22 588,8 12 1,17 0,43 

14,61 249,8 9 0,96 0,50 

15,05 606,7 13 0,92 0,59 

15,57 526,9 11 1,03 0,54 

16,14 1344,7 11 1,27 0,39 

16,7 707,4 13 1,24 0,44 

17,19 717,7 11 1,22 0,42 

17,69 537,6 9 1,01 0,55 

18,13 479,5 11 1,3 0,42 

18,5 230,3 13 1,25 0,47 

18,77 43,1 5 0,57 0,73 

19,01 33,3 5 0,6 0,72 

19,43 68,9 3 0,28 0,87 

19,92 236,6 8 0,83 0,62 

20,41 62,3 5 0,56 0,75 

20,85 19,7 5 0,45 0,81 

21,24 123,9 5 0,3 0,87 

21,71 666,4 10 1,24 0,45 
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APÊNDICE C: Riqueza de gêneros (S), Abundância absoluta (N), Equitatividade de 
Pielou (J´), e índice de diversidade de Shanon-Wiener (H’) de foraminíferos ao longo 
do testemunho B0506-14/G-10. 

                                                                          (continuação) 

profundidade N S H' J' 

22,18 86,1 6 0,32 0,88 

22,6 372,9 7 0,46 0,82 

23,02 436,2 15 0,67 0,75 

23,43 271,7 10 0,74 0,70 

23,81 1684 10 1,11 0,43 

24,23 102,8 11 0,99 0,56 

24,62 776,9 9 1,21 0,43 

24,95 608,6 6 0,27 0,90 

25,27 243,1 6 0,36 0,85 

25,59 362 13 1,11 0,48 

26,11 521,2 12 0,84 0,69 

26,73 2087,6 10 1,11 0,44 

27,43 351,8 11 0,98 0,53 

28,04 161,3 10 1,07 0,46 

28,48 311,7 12 0,8 0,67 

29,01 402,6 9 0,65 0,73 

29,53 108,4 11 1,11 0,48 

30,01 643,7 6 0,95 0,54 

30,51 788,8 9 1,09 0,47 

30,94 758,4 12 1,13 0,42 

31,45 1805,8 9 1,12 0,43 

31,97 73,8 8 0,69 0,71 

32,4 927 11 1,25 0,42 

32,85 2748,4 13 0,85 0,63 

33,29 1364,1 9 0,67 0,73 

33,75 286,2 9 0,65 0,74 

34,28 98,3 7 0,57 0,78 

34,8 373,9 9 0,86 0,63 

35,32 630,6 11 1,3 0,34 

35,93 687 10 1,25 0,42 

36,47 722,7 11 1,26 0,38 

37,01 344 11 1,2 0,43 

37,65 469,4 9 1,33 0,34 

38,29 632,4 11 1 0,58 

38,88 1223,1 17 1,4 0,40 

39,35 778,8 8 1,09 0,46 

39,92 820,3 12 1,21 0,49 

40,47 1509,5 9 1,06 0,48 

40,93 592,7 13 1,11 0,49 

41,37 5008,3 9 0,86 0,62 

41,71 1548,8 14 1,33 0,44 
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APÊNDICE C: Riqueza de gêneros (S), Abundância absoluta (N), Equitatividade de 
Pielou (J´), e índice de diversidade de Shanon-Wiener (H’) de foraminíferos ao longo 
do testemunho B0506-14/G-10. 

                                                                         (continuação) 

profundidade N S H' J' 

42,37 226,3 14 1,71 0,22 

43,42 53,2 8 1,4 0,36 

44,93 84,3 10 0,84 0,64 

45,32 1536,7 14 1,27 0,42 

45,77 74,4 10 1,13 0,41 

47,69 57 8 1,56 0,26 

48,73 126,3 11 0,83 0,62 

49,64 1003,3 14 1,62 0,29 

50,2 230,3 11 1,42 0,36 

50,63 182 14 1,14 0,54 

51,12 196,1 13 1,04 0,55 

51,7 88,6 10 0,91 0,58 

52,9 80,3 7 0,39 0,86 

53,49 46,3 5 0,34 0,87 

54,43 438,8 9 0,56 0,78 

54,84 110,4 14 0,78 0,70 

55,31 28,2 4 0,58 0,72 

55,77 196,6 12 1,01 0,57 

57,37 118 9 0,49 0,81 

57,76 220,5 13 0,86 0,63 

58,21 31,6 10 0,67 0,73 

58,66 486,5 9 1,27 0,37 

59,08 110,8 10 0,68 0,71 

59,58 469,4 13 1,46 0,39 

60,03 163,9 12 1 0,57 

60,96 4573,1 14 1,66 0,27 

61,47 2902,6 14 1,66 0,28 

61,85 2146,4 15 1,84 0,25 

62,2 5096 13 1,52 0,31 

62,58 1569,8 11 0,89 0,64 

62,95 342,3 9 0,62 0,76 

63,43 64,8 8 0,39 0,86 

63,88 758,1 9 0,64 0,76 

64,89 13,1 5 1,26 0,35 

65,41 67,5 13 2,06 0,17 

65,95 68,8 9 1,79 0,20 

66 65,2 7 0,73 0,69 

 49,2 7 0,73 0,69 

 334,5 13 1,06 0,58 

 73 8 0,82 0,65 

67,69 25,7 6 0,53 0,79 
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APÊNDICE C: Riqueza de gêneros (S), Abundância absoluta (N), Equitatividade de 
Pielou (J´), e índice de diversidade de Shanon-Wiener (H’) de foraminíferos ao longo 
do testemunho B0506-14/G-10. 
 

                                                                         (continuação) 

profundidade N S H' J' 

71,74 17,3 8 1,67 0,23 

72,34 503,3 12 0,89 0,64 

74,14 10560 15 0,82 0,69 

75,23 4,5 3 0,91 0,43 

75,7 396,2 15 2,01 0,20 

76,62 841,4 9 1,73 0,23 

77,14 268,6 13 0,76 0,72 

77,57 694,3 12 1,57 0,35 

78,05 30,8 6 1,1 0,40 

 255,8 14 1,27 0,46 

 722,5 13 1,34 0,46 

 753,3 15 1,62 0,36 

 657 17 1,78 0,30 

78,63 6,3 3 0,99 0,40 

79,75 14,7 5 0,43 0,83 

80,21 55,3 12 1,39 0,40 

80,74 80 16 2,24 0,14 

81,97 54,3 9 1,35 0,36 

84,47 65,6 9 1,42 0,37 

84,95 84,6 14 1,06 0,58 

85,28 84,5 8 0,97 0,58 

85,49 64 12 1,25 0,44 

85,78 56,7 12 1,41 0,44 

87,44 53,6 11 1,12 0,51 

88,44 50,8 8 1,13 0,46 

89,44 44,6 9 1,19 0,43 

90,44 99,5 9 1,23 0,40 

91,44 131,8 13 1,17 0,50 

92,44 608,8 12 1,35 0,44 

94,44 4609,2 9 0,85 0,65 

95,44 12350,9 14 0,7 0,74 

96,44 2410,2 11 0,82 0,67 

97,44 1809 11 1,01 0,59 

98,44 862,3 10 0,93 0,57 

99,44 1034,2 11 0,86 0,61 

100,44 1598,4 10 1 0,54 

101,44 8012,7 14 1,38 0,39 

102,44 1699,7 13 1,32 0,42 
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APÊNDICE C: Riqueza de gêneros (S), Abundância absoluta (N), Equitatividade de 
Pielou (J´), e índice de diversidade de Shanon-Wiener (H’) de foraminíferos ao longo 
do testemunho B0506-14/G-10. 

                                                                            (conclusão) 

profundidade N S H' J' 

103,44 1911,2 11 1,29 0,43 

104,44 1313,1 12 1,51 0,33 

105,44 3141,2 12 1,21 0,46 

106,44 448,3 11 1,61 0,28 

107,44 77,4 11 1,21 0,49 

108,44 88 11 1,28 0,45 

110,44 0,6 2 0,69 0,50 

111,44 9,2 5 0,67 0,69 
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APÊNDICE D: Valores de isótopos de 13C e 18O e estimativa de temperatura da 
calcita 
                                                                                                               (continua) 

profundidade idade 13C 18O calcita forams temperatura da calcita 

4,48 1978,7 -1,01 1,13 12,7752 

4,88 1974,4 -0,59 1,9 9,6952 

5,29 1972,3 -0,99 1,36 11,8552 

5,67 1970,4 -0,93 1,41 11,6552 

6,08 1968,7 -0,91 1,46 11,4552 

7,26 1964,3 -1,06 1,13 12,7752 

8,01 1961,6 -1,03 1,75 10,2952 

8,34 1960,4 -1,24 1,76 10,2552 

8,65 1959,2 -1,05 1,76 10,2552 

8,96 1958,5 -1,4 1,76 10,2552 

9,29 1958,2 -1,43 1,77 10,2152 

9,68 1957,9 -1,33 1,68 10,5752 

10,11 1957,6 -1,74 1,84 9,9352 

10,52 1957,2 -1,39 1,7 10,4952 

10,93 1956,7 -1,1 1,76 10,2552 

11,33 1956,4 -2,17 1,73 10,3752 

11,75 1956 -3,73 1,68 10,5752 

12,61 1955,2 -3,41 1,71 10,4552 

12,98 1954,9 -5,12 1,63 10,7752 

13,39 1954,5 -2,37 1,67 10,6152 

13,82 1954 -6,47 1,67 10,6152 

14,22 1953,7 -6,12 1,74 10,3352 

14,61 1953,3 -2,53 1,66 10,6552 

15,05 1952,8 -3,88 1,66 10,6552 

15,57 1952,3 -4,2 1,74 10,3352 

16,14 1951,8 -3,04 1,61 10,8552 

16,7 1951,3 -3,57 1,76 10,2552 

17,19 1950,8 -3,54 1,49 11,3352 

17,69 1950,4 -3,16 1,7 10,4952 

18,13 1950 -2,76 1,71 10,4552 

18,5 1949,7 -1,59 1,51 11,2552 

18,77 1949,5 -0,89 1,89 9,7352 

19,01 1949,3 -1,01 1,22 12,4152 

19,43 1949 -2,79 1,32 12,0152 

19,92 1948,6 -1,55 1,66 10,6552 

20,41 1948,2 -1,09 1,56 11,0552 

20,85 1947,8 -1,44 1,51 11,2552 

21,24 1947,5 -1,98 1,57 11,0152 

21,71 1947 -1,29 1,63 10,7752 

22,18 1946,6 -1,42 1,64 10,7352 

23,02 1945,6 -1,26 1,74 10,3352 
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APÊNDICE D: Valores de isótopos de 13C e 18O e estimativa de temperatura da 
calcita 
                                                                                                        (continuação) 

profundidade idade 13C 18O calcita forams temperatura da calcita 

23,43 1944,7 -1,48 1,75 10,2952 

23,81 1943,6 -1,86 1,49 11,3352 

24,23 1942,4 -1,64 1,48 11,3752 

24,62 1941,1 -1,32 1,63 10,7752 

24,95 1940,1 -1,08 1,73 10,3752 

25,27 1939,2 -1,16 1,83 9,9752 

25,59 1938,5 -0,82 1,72 10,4152 

26,11 1937,2 -1,28 1,53 11,1752 

26,73 1935,8 -2,94 1,43 11,5752 

27,43 1934,3 -1,84 1,62 10,8152 

28,04 1933 -2,09 1,67 10,6152 

28,48 1932,2 -1,26 1,59 10,9352 

29,01 1930,9 -0,75 1,7 10,4952 

29,53 1929,4 -1,47 1,53 11,1752 

30,01 1928,1 -1,3 1,62 10,8152 

30,51 1926,8 -0,75 1,73 10,3752 

30,94 1925,7 -1,2 1,74 10,3352 

31,45 1924,6 -1,51 1,75 10,2952 

31,97 1923,4 -1,79 1,62 10,8152 

32,4 1922,1 -1,68 1,72 10,4152 

32,85 1920,5 -1,14 1,21 12,4552 

33,75 1917,3 -1,08 1,72 10,4152 

34,28 1915,4 -1,14 1,7 10,4952 

34,8 1914 -1,39 1,85 9,8952 

35,32 1912,8 -1,57 1,84 9,9352 

35,93 1911 -1,56 1,65 10,6952 

36,47 1909,5 -1,38 1,89 9,7352 

37,01 1908,4 -1,36 1,68 10,5752 

37,65 1907,1 -2,02 1,72 10,4152 

38,29 1905,5 -1,11 1,72 10,4152 

38,88 1903,8 -1,44 1,58 10,9752 

39,35 1902,6 -2,41 1,73 10,3752 

39,92 1901,1 -2,17 1,81 10,0552 

40,47 1899,6 -1,04 1,78 10,1752 

41,37 1897,6 -1,04 1,54 11,1352 

41,71 1896,9 -1,65 1,7 10,4952 

42,37 1895,7 -1,52 1,45 11,4952 

43,42 1892,6 -1,19 1,68 10,5752 

44,07 1890,6 -1,89 1,74 10,3352 

44,59 1889,3 -1,02 1,69 10,5352 
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APÊNDICE D: Valores de isótopos de 13C e 18O e estimativa de temperatura da 
calcita 
                                                                                                         (continuação) 

profundidade idade 13C 18O calcita forams temperatura da calcita 

44,93 1888,4 -0,98 1,58 10,9752 

45,32 1887,5 -3,19 1,56 11,0552 

45,77 1886,4 -5,7 1,48 11,3752 

48,73 1881,4 -1,26 1,65 10,6952 

49,64 1879,1 -1,15 1,73 10,3752 

50,2 1877,7 -1,5 1,64 10,7352 

50,63 1876,8 -1,66 1,52 11,2152 

51,12 1875,9 -1,7 1,54 11,1352 

51,7 1875 -1,74 1,42 11,6152 

52,9 1873,2 -1,78 1,72 10,4152 

53,49 1872,2 -1,48 1,57 11,0152 

54,43 1870,7 -1,82 1,46 11,4552 

54,84 1870 -1,68 1,58 10,9752 

55,77 1867,6 -1,6 1,71 10,4552 

57,37 1864,6 -1,06 1,68 10,5752 

57,76 1864 -1,11 1,54 11,1352 

58,21 1863,2 -1,07 1,69 10,5352 

58,66 1862,5 -1,67 1,63 10,7752 

59,08 1861,7 -2,08 1,68 10,5752 

59,58 1860,6 -1,63 1,59 10,9352 

60,03 1859,6 -1,32 1,61 10,8552 

60,46 1858,6 -1,66 1,65 10,6952 

60,96 1857,3 -1,46 1,5 11,2952 

61,47 1855,8 -1,26 1,66 10,6552 

61,85 1854,5 -1,32 1,47 11,4152 

62,2 1853,2 -1,52 1,62 10,8152 

62,95 1844,5 -1,67 1,53 11,1752 

63,43 1837,6 -2,02 1,63 10,7752 

63,88 1831 -1,65 1,62 10,8152 

64,35 1824,2 -2,25 1,2 12,4952 

64,89 1816,4 -1,71 1,39 11,7352 

65,41 1808,8 -2,19 1,55 11,0952 

67,69 1775,5 -1,69 1,31 12,0552 

73,04 1697,6 -1,79 1,3 12,0952 

73,65 1688,7 -2,48 0,89 13,7352 

74,14 1681,6 -2,75 1,49 11,3352 

74,71 1673,3 -1,88 1,82 10,0152 

77,14 1637,9 -1,58 1,79 10,1352 

77,57 1631,6 -1,06 1,63 10,7752 

78,05 1624,6 -1,31 1,27 12,2152 

78,63 1616,2 -1,72 1,41 11,6552 
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APÊNDICE D: Valores de isótopos de 13C e 18O e estimativa de temperatura da 
calcita 
                                                                                                            (conclusão) 

profundidade idade 13C 18O calcita forams temperatura da calcita 

79,23 1607,5 -1,74 1,63 10,7752 

80,21 1593,2 -1,72 0,9 13,6952 

84,47 1531,2 -3,15 1,69 10,5352 

84,95 1524,2 -3,57 1,7 10,4952 

85,28 1519,4 -3,29 0,82 14,0152 
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APÊNDICE E: Valores de Fator de oxigênio para o testemunho B0506-14/G-10 
 
                                                                                           (continua) 

Profundidade Ano (AD) Fator de Oxigênio 

4,48 1978,7 1,159 
4,88 1974,4 0,599 
5,29 1972,3 0,617 
5,67 1970,4 0,591 
6,08 1968,7 0,493 
7,26 1964,3 0,437 
7,63 1963 0,359 
8,01 1961,6 0,371 
8,34 1960,4 0,474 

8,65 1959,2 0,383 
8,96 1958,5 0,443 
9,29 1958,2 0,312 
9,68 1957,9 0,432 

10,11 1957,6 0,436 
10,52 1957,2 0,289 
10,93 1956,7 0,267 
11,75 1956 0,215 
12,2 1955,6 0,243 

12,61 1955,2 0,219 
12,98 1954,9 0,154 
13,39 1954,5 -0,026 
13,82 1954 0,085 

14,22 1953,7 0,225 
14,61 1953,3 0,242 

15,05 1952,8 0,18 
15,57 1952,3 0,927 
16,14 1951,8 0,802 
16,7 1951,3 0,504 

17,19 1950,8 0,524 
17,69 1950,4 0,522 
18,13 1950 0,545 
18,5 1949,7 0,809 

18,77 1949,5 0,689 
19,01 1949,3 1,342 

19,43 1949 1,147 
19,92 1948,6 0,537 
20,41 1948,2 0,643 
20,85 1947,8 0,92 
21,24 1947,5 0,694 
21,71 1947 0,529 
22,18 1946,6 0,275 
22,6 1946,2 -0,025 
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APÊNDICE E: Valores de Fator de oxigênio para o testemunho B0506-14/G-10 
                                                                            (continuação) 

Profundidade Ano (AD) Fator de Oxigênio 

23,02 1945,6 0,054 
23,43 1944,7 0,661 
23,81 1943,6 -0,556 
24,23 1942,4 0,102 
24,62 1941,1 0,383 
24,95 1940,1 0,532 
25,27 1939,2 0,45 
25,59 1938,5 0,373 
26,11 1937,2 0,619 
26,73 1935,8 0,276 

27,43 1934,3 0,144 
28,04 1933 0,562 
28,48 1932,2 -0,119 
29,01 1930,9 0,36 
29,53 1929,4 0,452 
30,01 1928,1 1,412 
30,51 1926,8 0,412 
30,94 1925,7 0,153 
31,45 1924,6 -0,014 
31,97 1923,4 0,845 
32,4 1922,1 -0,016 

32,85 1920,5 -0,472 
33,29 1919 0,082 

34,28 1915,4 0,645 
34,8 1914 0,898 

35,32 1912,8 1,439 
35,93 1911 1,031 
36,47 1909,5 0,871 
37,01 1908,4 0,799 
38,29 1905,5 0,874 
38,88 1903,8 0,69 
39,35 1902,6 0,346 
39,92 1901,1 1,072 
40,47 1899,6 0,412 
41,37 1897,6 0,689 

41,71 1896,9 0,763 
42,37 1895,7 -0,368 
43,42 1892,6 0,506 
44,59 1889,3 0,233 
45,32 1887,5 -0,056 
45,77 1886,4 0,285 
47,69 1883,2 -0,222 
48,73 1881,4 0,056 
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APÊNDICE E: Valores de Fator de oxigênio para o testemunho B0506-14/G-10 
                                                                            (continuação) 

Profundidade Ano (AD) Fator de Oxigênio 

49,64 1879,1 -0,27 
50,2 1877,7 0,409 

50,63 1876,8 0,459 
51,12 1875,9 0,255 
51,7 1875 0,186 
52,9 1873,2 0,178 

53,49 1872,2 0,098 
54,43 1870,7 0,267 
54,84 1870 0,103 
55,31 1868,8 0,103 

55,77 1867,6 0,702 
57,37 1864,6 1,082 
57,76 1864 1,32 
58,21 1863,2 1,387 
58,66 1862,5 0,633 
59,08 1861,7 0,501 
59,58 1860,6 0,458 
60,96 1857,3 0,025 
61,47 1855,8 0,173 
61,85 1854,5 -0,236 
62,2 1853,2 -0,587 

62,58 1850 -0,104 
62,95 1844,5 0,458 

63,43 1837,6 -0,453 
63,88 1831 -0,817 
64,89 1816,4 -2,17 
65,41 1808,8 -1,267 
65,95 1800,9 -1,609 
67,69 1775,5 -3,231 
71,74 1716,5 -2,694 
72,34 1707,8 -2,494 
73,04 1697,6 -1,939 
73,65 1688,7 -0,3 
74,14 1681,6 -1,109 
75,23 1665,8 -1,634 

75,7 1658,8 -3,419 
76,62 1645,5 -3,385 
77,14 1637,9 -1,112 
77,57 1631,6 -1,362 
78,05 1624,6 -1,946 
78,63 1616,2 -1,882 
79,75 1600 -3,29 
80,21 1593,2 -2,09 
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APÊNDICE E: Valores de Fator de oxigênio para o testemunho B0506-14/G-10 
 
                                                                                     (conclusão) 

Profunidade Ano (AD) Fator de Oxigênio 

80,74 1585,4 -2,426 
81,97 1567,6 -1,645 
84,47 1531,2 -0,733 
84,95 1524,2 -0,524 
85,28 1519,4 -1,192 
85,49 1516,3 -1,464 
87,44 1478,2 -1,085 
88,44 1456,7 -0,246 
90,44 1412,4 0,052 

92,44 1370,2 -0,216 
95,44 1311,1 0,594 
98,44 1264,6 1,064 

100,44 1232,9 1,153 
102,44 1205,1 0,132 
104,44 1170,2 -0,355 
106,44 1137,1 -0,461 
108,44 1098,4 -0,288 
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APÊNDICE F: Ilustração esquemática de alguns represantantes de foraminíferos 

bentônicos para o testemunho B-14/G10 

  

- Estampa 1 

1. Bolivina seminuda  

2. Bolivina humillis  

3. Bolivina costata  

4. Bolivina interjuncta  

5. Bolivina plicata 

  6. Brizalina pseudobeyrichi  

  7. Globobulimina auriculata  

  8. Buliminella tenuata,  

  9. Buliminella curta  

 

- Estampa 2 

1. Pseudoparrella spp. (ventral) 

2. Pseudoparrella spp.  (dorsal),  

3. Pseudoparrella spp. (abertura), 

4. Cancris inflatus  

  5. Epistominella pacifica (dorsal),  

6. Epistominella pacifica (ventral),  

7. Nonionella stella (ventral)  

8. Nonionella stella (dorsal)  

9. Nonionella auris  
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1. Bolivina seminuda, 2. Bolivina humillis, 3. Bolivina costata, 4. Bolivina interjuncta, 

5. Bolivina plicata, 6. Brizalina pseudobeyrichi, 7. Globobulimina auriculata, 8. 

Buliminella tenuata, 9. Buliminella curta 
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1. Pseudoparrella spp. (ventral), 2. Pseudoparrella spp.  (dorsal), 3. 
Pseudoparrella spp. (abertura), 4. Cancris inflatus, 5. Epistominella pacifica 
(dorsal), 6. Epistominella pacifica (ventral), 7. Nonionella stella (ventral), 8. 
Nonionella stella (dorsal), 9. Nonionella auris 
  


