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RESUMO

A região de Cabo Frio (RJ) é uma área de ressurgência que favorece a produtividade
primária e promove elevado acúmulo de matéria orgânica (MO) nos sedimentos, a qual afeta
as condições redox do ambiente de sedimentação e na interface água-sedimento, promovendo
efeitos sobre a especiação inorgânica do enxofre (S). O presente estudo utiliza a geoquímica
inorgânica das espécies reduzidas do S, operacionalmente definidas como acid-volatile
sulfufide (AVS) e chromium-reducible sulfur (CRS), a composição isotópica (δ34S) do sulfato
da água intersticial e do CRS, e a razão COT/CRS (carbono orgânico total/CRS) para avaliar
a diagênese recente do S e a condição redox nos sedimentos. Adicionalmente foi estudada a
morfologia da pirita e a distribuição de tamanho dos frambóides através de microscopia
eletrônica de varredura (MEV) para inferir o estado de oxidação do ambiente de formação.
Foram coletados quatro box-cores na plataforma continental do Sistema de Ressurgência de
Cabo Frio (SRCF) para este estudo. Os conteúdos de COT variam entre 0,8 e 2,3%, as
maiores concentrações foram observadas nas estações da porção média da plataforma. Baixos
valores de enxofre total (ST) (< 0,2%) e CRS (< 0,05%) foram encontrados nas camadas
superficiais, ocorrendo incremento com a profundidade, indicando o aumento da sulfato
redução (SR). As estações com o maior conteúdo de ST foram as localizadas na porção média
da plataforma, sendo este padrão de acumulação favorecido pela presença dos vórtices sob a
plataforma. A razão COT/CRS indica que o fator limitante para a formação da pirita é o
enxofre. Até 50% do S pode estar associado a MO, caracterizando o processo de sulfidização
da MO. A composição isotópica do sulfato ao longo dos perfis é mantida constante entre
+18,7 e +23‰ e sem fracionamento com respeito ao sulfato da água do mar (+ 21‰),
indicando baixas taxas de SR. No entanto, a composição isotópica do CRS apresentou sinais
altamente empobrecidos em 34S (-25,6 até -40,8 ‰), indicando reações de oxidação no ciclo
do S, promovidas pela intensa bioturbaçao na área e/ou pelo regime hidrodinâmico regional.
As diferentes características morfológicas, como as superfícies de oxidação nos microcristais,
os processos de crescimento secundário e os poliframboides encontrados nas análises
morfológicas da pirita, assim como também a variabilidade na distribuição dos diâmetros dos
frambóides evidenciaram uma formação sob condição redox altamente dinâmica. Estes
resultados confirmam a complexidade hidrodinâmica do SRCF, o qual afeta inúmeros
processos sobre a plataforma, dentre os quais a diagênese no ciclo do enxofre.

Palavras-chave: Carbono orgânico total. AVS e CRS. Isótopos de sulfato e CRS. Condições
redox.

ABSTRACT

The Cabo Frio region (RJ) is an upwelling area, which favors the high primary
productivity and promotes accumulation of organic matter (OM) in sediments, affecting the
redox conditions of the sedimentation environment, the sediment-water interface and mainly
the speciation of inorganic sulfur (S). Therefore, this study uses the inorganic geochemistry of
reduced S species operationally defined as acid-volatile sulfufide (AVS) and chromiumreducible sulfur (CRS), the isotopic composition (δ34S) of pore water sulfate and CRS, and the
COT / CRS ratio (total organic carbon / CRS), to evaluate the recent S diagenesis and redox
conditions in sediments. Additionally, was study the pyrite morphology and size distribution
of framboids by scanning electron microscopy (SEM) to infer the oxidation state of the
environment. In this sense, were collected four box-cores on the continental shelf of the
upwelling system of Cabo Frio (SRCF). The TOC contents range from 0.8 to 2.3%, the
highest concentrations were observed at stations in the middle shelf. Low values of total
sulfur (TS) (<0.2%) and CRS (<0.05%) were found in the superficial layers occurring an
increase with depth, indicating an increase in sulfate reduction. The stations with the highest
content of ST were located in the middle shelf, this pattern of accumulation is favored by the
presence of cyclonic eddy under the platform. The COT/CRS ratio indicates that the limiting
factor for the pyrite formation is the sulfur. The isotopic composition of sulfate did not vary
much with the sediment depths and is kept constant between +18.7 and +23 ‰ and without
fractionation of sulfate with respect to sea water (21 + ‰) indicating low net sulfate
reductions, but the isotopic composition of the CRS is highly depleted (-25.6 to -40.8 ‰),
indicating oxidation reactions in the cycle of S, promoted by the intense bioturbation in the
area and the regional hydrodynamic regime. The different morphological characteristics
observed, such as surface oxidation in the microcrystals, the processes of secondary growth
and poliframboides found, as well as the variability in the framboids diameters distribution,
show the formation under highly dynamic redox condition. These results confirm the
complexity of SRCF due to the occurrence of different hydrodynamic conditions over the
shelf.

Keywords: Total organic carbon. AVS and CRS. Sulfate and CRS isotopes. Redox
conditions.
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1 INTRODUÇÃO

A ressurgência é um fenômeno oceanográfico caracterizado pela subida de águas
profundas e frias, enriquecidas em nutrientes, para regiões menos profundas do oceano,
representando um dos ambientes mais produtivos do mundo. Essas áreas representam zonas
de grande importância econômica, sendo responsáveis por mais de 50% da produção
pesqueira mundial, mesmo cobrindo apenas 1% da área total dos oceanos do mundo
(PAULY; CHRISTENSEN, 1995).
As regiões de ressurgência localizam-se, na maior parte das vezes, nas bordas oeste
dos continentes, como por exemplo na costa noroeste da América do Sul (Chile-Peru), no
oeste norte-americano (Oregon – Califórnia), sudoeste e noroeste africano (Namíbia e
Mauritânia) e diversas regiões do Mar Arábico (Somália, Oman, índia) (VALENTIN, 1994).
Mesmo sendo um fenômeno tipicamente ligado às margens oeste, em raros casos ocorre em
margens leste, como é o caso da costa sul-sudeste do Brasil, aonde a região de Cabo Frio (CF)
representa um dos principais e mais estudados focos de ressurgência da costa brasileira. A
ressurgência ao largo de Cabo Frio, doravante designado como Sistema de Ressugência de
Cabo Frio (SRCF), tem sido objeto de inúmeros estudos desde a década de 70, em especial
devido à suas peculiaridades tanto relativas à produtividade pesqueira (MATSUURA, 1996;
1998; FRANCHITO et al., 1998, 2008), quanto oceanográfica (VALENTIN; ANDRÉ;
JACOB, 1987; CALADO; GANGOPADHYAY; SILVEIRA, 2008).
Os sistemas de ressurgência costeira apresentam impactos consideráveis sobre os
ciclos biogeoquímicos marinhos e atmosféricos, uma vez que acumulam uma porção
significativa do carbono orgânico mundial (HENRICHS; REEBURGH, 1987). Assim, em
algumas regiões de ressurgência costeira, as altas taxas de produtividade primária produzem
mudanças nas condições redox da coluna d‟água, caracterizando uma zona de mínimo
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oxigênio (ZMO) ainda na coluna d‟água (BROCKMANN et al., 1980; QASIM, 1982;
AHUMADA; RUDOLF; MARTINEZ, 1983). Por outro lado, existem sistemas de
ressurgência cuja a condição redox inicia-se apenas nas primeiras camadas dos sedimentos,
como é o caso da ressurgência de Cabo Frio. A ZMO e a diminuição do oxigênio nas camadas
superficiais do sedimento influenciam os processos degradação e acumulação de matéria
orgânica, permitindo a acumulação de teores de carbono orgânico total (COT) entre 1 e 10%
nos sedimentos destas regiões (LIBES, 2009).
Como mencionado anteriormente, o SRCF, como os demais sistemas de ressurgência
do mundo, propicia uma acumulação da MO nos sedimentos (ANDRADE, 2008; BURONE
et al., 2011), afetando as condições redox do ambiente de sedimentação, bem como
interferindo nos ciclos biogeoquímicos do carbono, enxofre e ferro na interface águasedimento. Na relação entre estes três ciclos, o enxofre pode ser acumulado como
consequência da oxidação da MO pela sulfato redução (SR) bacteriana, o que promove a
formação de minerais de sulfeto de ferro (BERNER, 1970), e a incorporação do enxofre em
moléculas orgânicas durante a diagênese recente, que caracteriza o processo de sulfidização
da MO (FRANCOIS, 1987; SINNINGHE DAMSTÉ et al., 1989). Desta forma, o conteúdo, a
especiação e a composição isotópica das espécies sedimentares do enxofre têm sido utilizadas
na avaliação e interpretação dos processos diagenéticos nos sedimentos marinhos, tendo como
base o acoplamento entre o ciclo biogeoquímicos do enxofre com o ciclo do carbono e do
ferro (BERNER; RAISWELL, 1983; CANFIELD; RAISWELL, 1991).
Diferentes estudos têm avaliado o ciclo de enxofre em áreas costeiras, em especial em
regiões de ressurgência, uma vez que estas áreas possuem uma alta produtividade primária e a
possibilidade de acumulação de MO nos sedimentos, como é o caso dos estudos no Mar
Arábico (PASSIER; LUTHER; LANGE, 1997; LAW et al., 2009), na Namibia (BRÜCHERT
et al., 2003); no Peru (SUITS; ARTHUR, 2000; BÖNING et al., 2004) e no Chile
(FERDELMAN et al., 1997; BÖNING et al., 2005; ZOPFI; BÖTTCHER; JØRGENSEN,
2008). Estes estudos focalizam principalmente o estudo do ciclo do enxofre e a decomposição
da MO na zona de SR, como também a reconstrução e interpretação das condições paleoredox, utilizando a geoquímica das espécies reduzidas do enxofre e suas composições
isotópicas.
Estudos realizados por Böttcher et al. (2006) na ressurgência de Peru, avaliaram a
concentração e o fracionamento isotópico do sulfeto e do sulfato dissolvido na água
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intersticial dos sedimentos como indicadores de processos de SR. Em outras abordagens,
outros estudos focaram a biogeoquímica dos sedimentos, determinando os níveis de oxigênio
e sulfeto de hidrogênio nestes sistemas de ressurgência, avaliando o controle exercido pela
atividade bacteriana da SR (JØRGENSEN; GALLARDO, 1999), como também pelas
comunidades de foraminíferos bentônicos (BRÜCHERT; PEREZ; LANGE, 2000). Lückge et
al. (2002) abordaram a sulfidização da MO e o comportamento das espécies reduzidas do
enxofre orgânico na margem do Pasquitão.
A proporção entre as fases operacionalmente definidas como acid-volatile sulfide
(AVS - FeS + H2S remanescente na água intersticial) e chromium-reducible sulfur (CRS FeS2 + S0), vem sendo utilizada na interpretação do registro do histórico das condições redox
(RODEN; TUTTLE, 1993). Além disto, o estudo dos isótopos estáveis dos sulfetos promove
o entendimento do ciclo biogeoquímico do enxofre, relatando o histórico sedimentar do δ34S
das espécies reduzidas do enxofre, como também refletindo as flutuações nas concentrações
de oxigênio das águas de fundo (WIJSMAN et al., 2001). Além da geoquímica inorgânica e
isotópica do enxofre, a morfologia e a distribuição do tamanho dos frambóides de pirita têm
sido utilizadas como indicadoras paleoambiental das condições redox na coluna de água e nos
sedimentos superficiais (BOESEN; POSTMA, 1988; WILKIN; BARNES; BRANTLEY,
1996).
O estudo do ciclo do enxofre, sua relação com os ciclos do carbono e ferro, e seu papel
na diagênese recente da MO nos sedimentos de plataforma continental brasileira é ainda
desconhecido, a despeito da importância do enxofre nas reservas de óleo no país. Neste
sentido, o presente estudo, realizado no escopo do Projeto Ressurgência (Rede de Geoquímica
da Petrobras) é pioneiro no propósito de avaliar a dinâmica sedimentar dos processos
diagenéticos associados ao ciclo do enxofre em sedimentos recentes da plataforma
continental. Assim, este estudo será baseado no uso integrado de múltiplas ferramentas, tais
como: a avaliação das frações de AVS e CRS, a composição isotópica (δ34S) do sulfato da
água intersticial, do AVS e do CRS, como também a morfologia e tamanho dos cristais e dos
frambóides da pirita para o entendimento do papel do enxofre na diagênese e/ou acumulação
da MO nos sedimentos marinhos.
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Baseado nestes argumentos, este estudo estabeleceu a seguinte hipótese:

A geoquímica inorgânica e isotópica do enxofre sedimentar e a morfologia da pirita no SRCF
refletem a condição redox no ambiente de deposição dos sedimentos.

1.1 OBJETIVO GERAL

Estudar a geoquímica inorgânica e isotópica do enxofre e a morfologia da pirita na plataforma
continental de Cabo Frio como indicadores das condições redox durante os processos
diagenéticos recentes.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

Caracterizar a distribuição do COT e ST, visando a avaliação da influência do
acúmulo do carbono na geoquímica do enxofre.

2.

Empregar a geoquímica das espécies inorgânicas do enxofre, operacionalmente
definidas como AVS e CRS, como indicadoras das condições redox do ambiente
deposicional.

3.

Utilizar a razão isotópica do sulfato (34S) para o entendimento das condições
diagenéticas no sedimento, como também para a inferência das taxas dos processos de
SR.

4.

Utilizar a razão isotópica do CRS (34S) para avaliar eventos de re-oxidação no ciclo
do enxofre.

5.

Determinar a morfologia e o tamanho dos cristais e frambóides da pirita, por
microscopia eletrônica de varredura com sistema de energia dispersiva (MEV/EDS),
visando inferir sobre o efeito do estado de oxidação no ambiente na formação deste
mineral.

2 BASE TEÓRICA

2.1 CADEIA DE REDUÇÃO SEQUENCIAL NOS SEDIMENTOS MARINHOS

Os sedimentos marinhos possuem uma sequência de redução biogeoquímica para os
processos de mineralização aeróbicos e anaeróbicos da MO (JØRGENSEN; KASTEN,
2006). Termodinamicamente o oxigênio é a espécie que libera mais energia pela oxidação
da MO. Em regiões com alto aporte de MO, como as zonas de ressurgência ou em zonas
profundas, o conteúdo de oxigênio diminui acentuadamente, tendo que ser substituído por
outro aceptor de elétrons. Assim, quando todo o oxigênio é consumido pela respiração
aeróbica, os microorganismos utilizam outras espécies aceptoras de elétrons, para a
mineralização da MO. Estes aceptores em ordem decrescente da energia liberada são:
nitrato (NO3-), óxidos de manganês (Mn(IV)), óxidos de ferro (Fe (III)), e sulfato (SO42-)
(Figura 1) (FROELICH et al., 1979).
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Figura 1: Diagrama de redução seqüencial e processos biogeoquímicos em sedimentos marinhos
(Modificado de LIBES, 2009).
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A camada de sedimentos onde predomina a redução por nitrato, manganês (IV) e ferro
(III), denomina-se zona subóxica. Em sedimentos costeiros com alta concentração de MO, o
nitrato, manganês (IV) e ferro (III) sofrem um decréscimo, dando início a zona de SR na
interface água-sedimento. A alta concentração do sulfato (SO42-) na água do mar faz com que
ele seja o aceptor de elétrons dominante, embora outros aceptores de elétrons sejam
energeticamente mais favoráveis. Geralmente, a SR é a maior via de mineralização em
sedimentos de sistemas marinhos costeiros produtivos, contribuindo em torno de 50% como
valor médio para a degradação da MO (JØRGENSEN, 1977; HENRICHS; REEBURGH,
1987).

2.2 RELAÇÃO ENTRE O CARBONO ORGÂNICO E O ENXOFRE NOS SEDIMENTOS
MARINHOS

No ambiente marinho, a MO produzida deriva principalmente da excreção e
decomposição dos organismos vivos e mortos, respectivamente. Nos sedimentos, este
material se acumula de uma forma bioquimicamente estável e/ou como bio-remanescente
particulado. Com a decomposição inicial a MO sofre transformações durante a diagênese.
Existindo uma relação direta entre o conteúdo de carbono orgânico e o aporte quantitativo de
MO (BROWNLOW, 1996; ANDRADE, 2008).
Perfis do COT em uma sequência sedimentar com alta resolução estratigráfica podem
refletir evidências direitas das mudanças dos padrões de deposição da MO em um ambiente
sedimentar. Para estas interpretações se deve tomar em consideração a qualidade da MO, sua
origem (marinha ou terrestre) e o grau de degradação no momento de deposição. Por outro
lado, a relação entre COT e a taxa da sedimentação ajuda a distinguir entre diferentes
ambientes de deposição e também é utilizada para fazer determinações de paleoprodutividade
(JØRGENSEN; KASTEN, 2006). Assim, nos sedimentos marinhos o conteúdo de COT é
considerado

como

uma

importante

ferramenta

para

acompanhar

variações

na

paleoprodutividade do sistema (BERNER; RAISWELL, 1983).
Regiões de ressurgência estão entre os ambientes que contribuem para a maior
produção de MO marinha e apresentam condições favoráveis para sua preservação, estas duas
características induzem um aporte maior de material orgânico para os sedimentos.
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A razão entre COT e a pirita (C/S) também reflete mudanças nas condições redox no
ambiente de sedimentação, já que a diminuição da concentração de oxigênio leva ao
incremento da concentração do enxofre e em proporção o conteúdo de COT diminui (Figura
2). Esta razão se deve a quantidade de MO metabolizada disponível para a redução do sulfato
pelas bactérias incrementa com a quantidade total de MO depositada na interface águasedimento. Assim, a quantidade de enxofre associado na pirita pode ser correlacionada
positivamente com a quantidade de MO não metabolizada (COT) (BERNER; RAISWELL,
1983).

Figura 2: Ração COT/ST como indicadora de condições redox (Modificado de www.ozcoasts.gov.au;
Geoscience Australia).

Sedimentos marinhos com baixa razão C/S mostram que o consumo de MO por parte
das bactérias sulfato redutoras leva ao incremento do sulfeto de hidrogênio e refletem
ambientes anóxicos, disponíveis para a formação de pirita. Alta razão C/S, por sua vez pode
indicar de baixa concentração de sulfato ou limitação de enxofre para a formação da pirita,
esta condição é própria de corpos de água doce e de um ambiente sedimentar óxico
(BERNER; RAISWELL, 1983).

2.3 ENXOFRE EM SEDIMENTOS MARINHOS

Os produtos de meteorização química e mecânica de rochas continentais que são
transportados pelos rios constituem a principal fonte de enxofre nos oceanos. O transporte
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atmosférico é uma via da reciclagem do enxofre oceânico (spray atmosférico, emissões
vulcânicas e emissão antrópica de enxofre) pelo qual tem menor importância que o transporte
fluvial (Figura 3). O sulfato é a espécie predominante do enxofre na água do mar devido às
condições de oxidação que prevalecem nos oceanos com uma massa de 1,3x1021 g, os
sedimentos marinhos retêm o sulfato da água do mar causando a diminuição de sua
concentração o que demonstra que o ciclo sedimentar do enxofre é o maior componente no
ciclo global do enxofre (JØRGENSEN; KASTEN, 2006).

Transporte Atmosférico

Intemperismo

Transporte Fluvial

SO4=
SO4=
SO4=
Remoção do SO4=
Redução do SO4=
Lixiviação do Solo

Figura 3: Fontes de enxofre e vias de chegada aos sedimentos marihnos (Modificado de
www.sobiologia.com.br).

Os mecanismos mais importantes de remoção do sulfato dos oceanos para os
sedimentos são (VAIRAVAMURTHY; ORR; MANOWITZ, 1995):
1. Redução do sulfato pelas bactérias formando sulfeto de hidrogênio (H2S), que logo
reagem com ferro (Fe) para formar minerais de enxofre, como pirita (FeS2).
2. Formação de minerais evaporíticos pela precipitação de sulfato de cálcio (CaSO4).
3. Incorporação do enxofre à MO durante a diagênese, formando enxofre orgânico em
um processo denominado sulfidização da MO.
A importância destes mecanismos depende das condições locais de deposição,
incluindo: (1) profundidade da coluna d‟água; (2) padrões de circulação; (3) a distribuição de
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oxigênio na coluna da água e na interface água-sedimento; (4) taxa de sedimentação; (5)
aporte

de

MO;

(6)

aporte

de

minerais

clásticos

e

a

reatividade

do

ferro

(VAIRAVAMURTHY; ORR; MANOWITZ, 1995).
O ciclo sedimentar do enxofre em sedimentos marinhos inicia com a oxidação de
compostos orgânicos simples pelas baterias sulfato redutoras. O processo abrange a oxidação
da MO acoplada com a redução anaeróbica do sulfato para sulfeto de hidrogênio por estas
bactérias anaeróbicas (Figura 4).
Existem duas vias de redução biogeoquímica: (1) SR pela assimilação por organismos
autotróficos (algas na coluna d‟água) para a biosíntese de compostos de enxofre orgânico e
(2) SR pela dissimilação por bactérias anaeróbicas para formação de minerais de sulfeto e
enxofre orgânico (VAIRAVAMURTHY; ORR; MANOWITZ, 1995).

Figura 4: Ciclo do enxofre indicando os processos de transformação: (1) SR; (2) oxidação das
espécies intermediarias do enxofre; (3) formação de sulfetos de ferro; (4) formação de enxofre
orgânico (Modificado de SUITS; ARTHUR, 2000; JØRGENSEN; KASTEN, 2006).

Processos de transformação ao longo do ciclo do enxofre (Figura 4):
1. Redução dos compostos oxidados do enxofre para sulfeto de hidrogênio, pela
respiração de bactérias.
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2. Oxidação bacteriana e química do sulfeto de hidrogênio que pode formar enxofre
elementar (S°), polissulfetos, tiossulfatos (S2O32-) e sulfito (SO32-).
3. Precipitação química (formação de sulfetos de ferro).
4. Formação de enxofre orgânico.
A degradação da MO em sedimentos marinhos é realizada pela atividade anaeróbica
das bactérias, utilizando o sulfato como elétron aceptor, produto do processo de degradação é
formado o sulfeto de hidrogênio de acordo com a seguinte reação (Reação 1) (típica de
matéria orgânica marinha; FROELICH et al., 1979):
(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) + 53SO42- + 14H+

106HCO3- + 16NH4+ + HPO42- + 53H2S
Reação 1

O sulfeto de hidrogênio produzido durante o processo de SR pode seguir diversas vias
diagenéticas (Figura 4). Em uma delas o sulfeto de hidrogênio da água intersticial pode ser
liberado e vai até a superfície por difusão ou para a camada superficial do sedimento, sendo
oxidado (JØRGENSEN, 1977; BERNER, 1984). A oxidação pode ser mediada por processo
bióticos ou abióticos produzindo sulfato, ou espécies de enxofre com estado de oxidação
intermediário, como o enxofre elementar, tiossulfato, sulfito e polisulfetos (JØRGENSEN,
1990).
Na segunda via, o sulfeto dissolvido pode reagir com ferro disponível (Fe2+),
proveniente da redução de minerais detríticos, levando à precipitação de monosulfetos de
ferro (FeSx) (Reação 2) (BERNER, 1964).
Fe2+(aq) + H2S (aq)

FeS(s)

Reação 2

Na terceira via, o sulfeto de hidrogênio pode reagir com a MO para formar compostos
orgânicos de enxofre durante os processos de diagênese (FRANCOIS, 1987). Também podem
ser formados polisulfetos orgânicos, mediante a reação das espécies de enxofre com estado de
oxidação intermediário com a MO (VAIRAVAMURTHY; ORR; MANOWITZ, 1995).
Este processo de retenção do sulfeto livre dentro dos sedimentos e a remoção do
enxofre e ferro para formação dos sulfetos de ferro têm a maior consequência no ciclo do
enxofre já que apenas uma pequena parte do sulfeto de hidrogênio produzido é incorporada ou
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transformada na fase sólida, em forma de minerais de enxofre ou como enxofre orgânico
(WIJSMAN et al., 2001).
A conversão do monosulfeto de ferro, identificado como AVS, para pirita (CRS)
requer um aceptor de elétron e da mudança na razão molar ferro/enxofre (Fe/S) de 1:1 para
1:2 (Figura 5) (SCHOONEN, 2004). O aceptor de elétron oxida o enxofre de estado oxidação
-II no FeS para um estado de oxidação –I. Paralelamente com esta oxidação, à razão molar
Fe/S tem que diminuir via adição de enxofre ou por perda de ferro. Existem três vias para a
conversão do FeS para pirita:
1. Conversão do FeS via adição de enxofre com o enxofre como aceptor de
elétron (Reação 3) (BERNER, 1970, 1984).
FeS(aq) + S°
2.

FeS2 (pirita)

Reação 3

Conversão do FeS via adição de enxofre combinado
com a ausência de enxofre como aceptor de elétron (Reação 4) (RICKARD;
LUTHER, 1997). Este mecanismo é conhecido como “via do sulfeto de
hidrogênio”.
FeS(am) + H2S (aq)

FeS2 (pirita) + H2 (g)

Reação 4

3. Conversão do FeS via perda de ferro em presença de um aceptor de elétron
(Reação 5) (WILKIN; BARNES, 1996). Este mecanismo é conhecido como
via de perda de ferro.
2FeS + 2H+

FeS2(pirita) + Fe2+ + H2(g)

Reação 5
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Figura 5: Diagrama de representação do processo de formação da pirita, ressaltando que os
monosulfetos de ferro (FeS) constituem a fração operacionalmente definida como AVS e a pirita
(FeS2) constituiu a fração do CRS (Modificado de BERNER, 1984).

No ciclo sedimentar do enxofre, os organismos bioturbadores podem transportar os
sulfetos de ferro da camada redutora dos sedimentos até a camada mais oxidante, onde eles
são reoxidados (WIJSMAN et al., 2001).
Para completar o ciclo global do enxofre sedimentar, ao longo de milhões de anos, a
pirita e o enxofre orgânico são expostos nas zonas de intemperismo devido a levantamentos
tectônicos, onde reagem com oxigênio formando sulfato, o qual posteriormente volta para o
oceano (VAIRAVAMURTHY; ORR; MANOWITZ,1995; BOTTREL; NEWTON, 2006). No
tempo geológico o sulfato vai sofrer muitos processos de reciclagem pelo processo da SR
(JØRGENSEN; KASTEN, 2006), os quais promovem efeitos em algumas de suas
características geoquímicas, como na sua composição isotópica.

2.4 GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DO ENXOFRE

Na natureza existem quatro isótopos estáveis do enxofre, cujas abundâncias naturais
divergem muito (Tabela 1) (BICKERT, 2006). A massa do 34S é 6,2% maior que a massa do
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S, está diferença de massa não é suficiente para causar um fracionamento isotópico

dependente da massa. O fracionamento das espécies do enxofre é de tipo cinético (FAURE;
MENSING, 2005).

Tabela 1: Isótopos estáveis do enxofre, indicando suas respectivas massas e abundâncias
naturais.
Isótopo

Massa (g)

Abundância (%)

32

31,97

94,93

33

32,97

0,76

34

33,96

4,29

36

35,96

0,02
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A composição isotópica do enxofre na natureza é expressa como δ34S em partes por
mil (‰) em relação ao desvio do padrão “Viena-Canyon Diablo Troilite” (V-CDT) e é
calculada através da seguinte expressão (Equação 1) (FAURE, 1998; FAURE; MENSING,
2005; BOTTRELL; NEWTON, 2006):
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( S 32

 34S 

34
S )amostra  ( S 32

S ) padrão

34

( S
32

Equação 1

1000

S ) padrão

É atribuído ao padrão V-CDT o valor de 0,0450 na escala do δ34S, porém amostras
enriquecidas em 34S relativo ao padrão tem um valor δ34S positivo; e amostras empobrecidas
em 34S têm valores negativos do δ34S (BOTTRELL; NEWTON, 2006).
O razão 34S/32S é um indicador sensível da transferência de enxofre entre os diferentes
ambientes, que estão associados com uma mudança no estado de oxidação (BICKERT, 2006).
No fracionamento dos isótopos estáveis do enxofre, o

32

S e o

34

S em sedimentos são

controlados principalmente pela redução dissimilatória do sulfato pelas bactérias sulfato
redutoras e também por reações de oxidação no ciclo do enxofre sedimentar (KAPLAN;
RITTENBERG, 1964; CANFIELD; TRAMDRUP, 1994). A SR gera um efeito cinético no
fracionamento dos isótopos e como produto da redução microbial do sulfato dissolvido, o
sulfeto de hidrogênio gerado fica empobrecido no isótopo pesado

34

S, enquanto o sulfato

residual sofre um incremento na composição isotópica (enriquecimento em

34

S) (KAPLAN;

RITTENBERG, 1964). Este efeito é decorrente da seleção feita pelas bactérias optando
preferencialmente pelo isótopo leve, uma vez que os íons de

32

S no sulfato contêm ligações

fracas dentro dos átomos de enxofre e oxigênio, o que permite que às bactérias quebrem as
ligações com menor desperdício de energia (BOTTRELL; NEWTON, 2006).
Além da SR, outros fatores que podem afetar a composição isotópica das espécies do
enxofre no sedimento são: a concentração do sulfato, temperatura, pH, as diferentes espécies
de bactérias, bioturbação e as condições do ambiente sedimentar (sistemas abertos ou
fechados) (JØRGENSEN, 1979; HABICHT; CANFIELD, 1997).
A formação da pirita é rápida e cineticamente favorecida nos diversos ambientes
sedimentares (WILKIN; BARNES, 1996). Estudos experimentais do fracionamento isotópico
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do enxofre durante a precipitação de sulfetos de ferro (II) determinaram que o fracionamento
isotópico entre o sulfeto de hidrogênio durante a precipitação dos sulfetos de ferro é
insignificante (BÖTTCHER; SMOCK; CYPIONKA, 1998b). Assim, a composição isotópica
dos sulfetos sedimentares reflete a composição isotópica do sulfeto de hidrogênio produzido
durante a SR (BÖTTCHER; LEPLAND, 2000).
O íon sulfato encontrado em ambientes marinhos modernos tem δ34S de 21‰,
demonstrando que algum processo tem removido o isótopo
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S do oceano. Este processo é a

SR que produz um alto fracionamento. Os minerais de sulfeto que precipitam ficam
empobrecidos em

34

S em relação ao sulfato marinho, com uma media geral δ34S de -12‰.

(BOTTRELL; NEWTON, 2006; LIBES, 2009).
Estudos do fracionamento dos isótopos do enxofre com culturas de bactérias sulfato
redutoras demonstraram que o sulfeto gerado como produto é empobrecido em 34S resultando
em sinais que variam de -4 até -46‰, comparado com o sulfato inicial (KAPLAN;
RITTENBERG, 1964). Em contraste, sulfetos em sedimentos ou em águas sob condições
euxínicas são comumente empobrecidos em

34

S, variando entre -45 até -70‰ relativo ao

sulfato da água de mar (FRY et al., 1991; NERETIN; BÖTTCHER; VOLKOV, 1998). Esta
discrepância tem sido atribuída ao fracionamento isotópico associado à oxidação do sulfeto de
hidrogênio a enxofre elementar com o posterior desproporcionamento dele (geração de sulfato
e sulfeto de hidrogênio) (CANFIELD; THAMDRUP, 1994). A oxidação continua no ciclo do
enxofre gerando um reservatório empobrecido em

34

S nos sedimentos marinhos e rochas

sedimentares. Isto ocorre devido a precipitação dos monosulfetos de ferro e pirita, o qual é
balanceado pelo enriquecimento de

34

S no sulfato da água do mar (BOTTREL; NEWTON,

1996).
Experimentos com culturas de bactérias sulfato redutoras e estudos em sedimentos
ricos em MO, uma relação contraria entre o grau de fracionamento dos isótopos e a taxa de
SR foi encontrada (KAPLAN; RITTENBERG, 1964; HABICHT; CANFIELD, 1997). Por
outro lado, foi proposta uma relação inversa entra a taxa de sedimentação e ou grau de
fracionamento isotópico, já que um incremento de MO disponível para SR deveria
incrementar a taxa de SR e diminuir a seletividade das bactérias com respeito aos isótopos
estáveis do enxofre (BÖTTCHER; LEPLAND, 2000).
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2.5 MORFOLOGIA DA PIRITA SEDIMENTAR

A pirita sedimentar ocorre morfologicamente como microcristais, cristais eudrais
individuais ou agrupados, frambóides individuais ou agrupados formando “clusters” (Figura
6) (WILKIN; BARNES; BRANTLEY, 1996). A proporção destes diferentes morfotipos em
sedimentos é variável, mas todas as formas são desenvolvidas durante a diagênese recente
geralmente sob condições anóxicas.
Cristais eudrais e frambóides são as formas dominantes da pirita em sedimentos
modernos, assim como em rochas sedimentares, portanto a morfologia da pirita pode ser
utilizada como ferramentas para entender os processos sedimentares em ambientes de
deposição antigos (WILKIN; BARNES; BRANTLAY, 1996).
A

B

C

D

Figura 6: (A) “Clusters” de frambóides associados a massas irregulares de pirita em sedimentos do
Mar Báltico (BÖTTCHER; LEPLAND, 2000); (B) Cristais eudrais de pirita em sedimentos do Mar
Negro (WILKIN; ARTHUR, 2001); (C) Greigita em sedimentos de Cabo Frio (ANDRADE, 2008);
(D) Frambóides de pirita em Cabo Frio (ANDRADE, 2008).

Um frambóide é um agregado de microcristais de pirita equigranular com forma subesférico para esférico. Em sedimentos recentes e rochas sedimentares antigas, o diâmetro
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médio destes agregados esféricos é próximo a 5 µm e frambóides com diâmetro maior do 50
µm são muito raros (WILKIN; BARNES; BRANTLEY, 1996). Dentro dos frambóides, os
microcristais geralmente variam muito pouco na forma do cristal e têm um diâmetro entre 0,11 µm. Os microcristais de qualquer agregado que apresentam um mesmo tamanho e
morfologia sugerem que foram formados dentro de um único evento de nucleação (WILKIN;
BARNES, 1997).
O processo que transforma os precursores da pirita em uma morfologia framboidal
está relacionado à substituição progressiva de fases mais ricas em enxofre (WILKIN et al.,
1996), onde a greigita tem um papel fundamental e cuja formação é dependente do potencial
redox (WILKIN; BARNES; BRANTLEY, 1996), de acordo com a sequência seguinte:
Monosulfeto de Ferro (FeS) → Mackinawita (Fe9S8) → Greigita (Fe3S4) → Pirita
(FeS2)
No modelo de agregação de frambóides da pirita quatro processos são considerados
(WILKIN; BARNES, 1997).
1. Nucleação e crescimento de microcristais do monosulfeto ferro.
2. Conversão de monocristais para greigita.
3. Agregação dos microcristais de greigita e crescimento dos frambóides.
4. Conversão dos frambóides de greigita para frambóides de pirita.
Os frambóides de pirita formados nas coluna d‟água de bacias modernas euxínicas
(pirita singenética) são menores e menos variáveis em tamanho do que aqueles formados em
sedimentos modernos abaixo de colunas d‟água óxicas (pirita diagenética). O tamanho dos
frambóides é indicativo do ambiente deposicional. Em sedimentos euxínicos, menos de 4% do
frambóides são maiores que 10 μm, enquanto que em sedimentos óxicos entre 10-50 % são
maiores de 10 μm. Portanto, como já mencionado a distribuição de tamanho dos frambóides
medidos em rochas sedimentares antigas e sedimentos recentes podem ser utilizados para
indicar o ambiente deposicional (WILKIN; BARNES; BRANTLEY, 1996). Ainda de acordo
com Wilkin, Barnes e Brantley (1996), a teoria da distribuição do tamanho do cristal relaciona
o tamanho dos frambóides com o tempo do crescimento e com a taxa de crescimento. Na base
desta teoria, o tamanho menor dos frambóides, característico dos sedimentos das bacias
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euxínicas podem refletir curtos períodos de crescimento dos cristais em relação com
ambientes óxicos ou disóxicos.

2.6 ESTADO-DA-ARTE DOS ESTUDOS SOBRE O CICLO DE ENXOFRE EM REGIÕES
DE RESSURGÊNCIA

Estudos prévios sobre o enxofre foram realizados em zonas de ressurgência nas
plataformas continentais do Peru-Chile, Oman e Paquistão (Mar Arábico) e Benguela (África
do Sul). Em termos gerais, os parâmetros estudados foram a geoquímica inorgânica do
enxofre, como o teor de ST, monosulfetos de ferro (AVS), pirita (CRS) e isótopos de enxofre
(δ34S). Estudos pioneiros na margem do Peru, conduzidos por Mossmman et al. (1991),
reportaram valores de ST na faixa entre 1,84 e 2,51%, onde 50% desta fração está presente
como enxofre orgânico e o enxofre inorgânico esta presente principalmente como pirita.
Ainda na margem do Peru, Suits e Arthur (2000) estimaram a acumulação de pirita e de S
orgânico nos sedimentos superficiais. Em perfil vertical, a concentração do enxofre orgânico
(0,06 - 0,33%) foi a fração dominante na interface água-sedimento (0-3 cm), em quanto a
concentração da pirita (0,5 - 1,8%) aumentou com a profundidade. A concentração de AVS
foi baixa (≤ 0,04%), encontrando o maior conteúdo nos sedimentos localizados na zona
mínima de oxigênio (ZMO), entre 75-550 m de profundidade. A baixa concentração de
oxigênio da ZMO foi indicada como o fator limitante para a formação da pirita, uma vez que
em ausência de oxidantes, não há a conversão de AVS à pirita.

Ainda no sistema de

ressurgência do Peru, Böning et al. (2004) analisaram os conteúdos de COT e ST, como
também a composição isotópica da pirita e a taxa de SR. A composição isotópica da pirita
mostrou um elevado grau de enriquecimento de
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S (-48‰ vs. V-CDT), o que sugere a

presença do processo de re-oxidação no ciclo do enxofre e a SR. Os altos conteúdos de COT
(> 10%) naqueles sedimentos produzem condições favoráveis para acumulação e preservação
da MO, os quais diminuem com a profundidade no perfil sedimentar. Os teores de ST nos
sedimentos apresentam concentrações entre 0,5 e 2,5%, apoiando os resultados obtidos por
Mossmman et al. (1991). A razão COT/ST apresenta uma grande variação nos valores com
respeito à profundidade e diferem com teores maiores e menores ao valor estabelecido (~ 2,8)
para sedimentos marinhos depositados em condições óxicas por Berner e Raiswell (1983). Os
baixos valores de ST em comparação com os valores de COT podem refletir vários processos

34

como a ausência de ferro disponível para a formação de pirita, a re-oxidação de sulfetos e a
incorporação do enxofre na MO.
No Chile (~ 36oS), a ressurgência tem caráter sazonal (AHUMADA; RUDOLF;
MARTINEZ, 1983) e apresenta um alto aporte de material terrestre. Estas características são
as responsáveis pelo baixo conteúdo de MO metabolizável. Estudos realizados por Böning et
al. (2005) determinaram conteúdos de COT nos perfis de sedimentos variando entre 1,4 a
4,7%. O maior conteúdo de COT está associado à ZMO, onde a remineralização de MO é
menor. Entretanto, em geral as concentrações de COT diminuem com a profundidade devido
ao incremento da remineralização da MO. O conteúdo de ST varia entre 0.05 e 1.8%,
incrementa com a profundidade indicando a conversão de sulfeto de hidrogênio e as espécies
de enxofre reduzidas para monosulfetos de ferro ou para enxofre elementar (FOSSING et al.,
1995; FERDELMAN et al., 1997), o qual sugere que a piritização de metais acontece nos
sedimentos profundos.
Na margem de Oman, no Mar Arábico, Passier, Luther e Lange (1997) determinaram
as espécies totais (inorgânicas e orgânicas) reduzidas do enxofre (pirita, AVS, enxofre
elementar, polisulfetos orgânicos, ácidos húmicos). Estes autores apontaram que as maiores
concentrações de ST foram registradas na parte media dos testemunhos na faixa de 0,01 0,3%. Estes baixos teores foram recentemente apoiados por Law et al. (2009) ao analisar
AVS, pirita e determinar baixas taxas de SR na margem de Paquistão no Mar Arábico.
Passier, Luther e Lange (1997) estudaram os fatores limitantes para a formação da pirita no
mar arábico. Os resultados demonstraram que o ferro reativo e o sulfato dissolvido não são os
fatores limitantes e o único fator limitante seria a concentração de MO metabolizável, a qual
pode ser degradada na coluna d‟água ou na interface água-sedimento durante a diagênese
óxica.
Conforme apontado na introdução, este trabalho é pioneiro no estudo da geoquímica
inorgânica e isotópica do enxofre, como também no estudo da morfologia da pirita no Sistema
de Ressurgência de Cabo Frio. Apesar disto, Nagai et al. (2009) estudaram as mudanças da
paleoprodutividade na plataforma continental ao largo de Cabo Frio durante o Holoceno,
utilizando indicadores sedimentológicos, tais como COT e ST e foraminíferos bentônicos. Os
conteúdos de COT mostraram uma ampla variação, na faixa entre 0,8 e 1,8%. Este estudo
determinou que o ST aumentou com a profundidade do perfil sedimentar em Cabo Frio,
variando entre 0,3 a 1,4%. Estudos feitos na plataforma continental de CF por Burone et al.
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(2011) determinaram concentrações de COT variando entre 0,35 e 1,67%, enquanto os
conteúdos de ST variaram entre 0,01 e 0,4%. Por fim, a razão C/S variou entre 2,9 e 147,
indicando condições diagenéticas óxicas. Os valores de COT obtidos por Nagai et al. (2009) e
Burone et al. (2011) são compatíveis com os teores de COT determinados por Souto et al.
(2011) na faixa de 0,2-2,2% estudando a mesma região.
Confrontando o SRCF, com outros sistemas de ressurgência pelo mundo, como
Sistema Peru-Chile, Oman e Paquistão é possível observar que os conteúdos de COT e os
teores de ST são expressivos e comparáveis as grandes sistemas de ressurgência no mundo.

3 ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo localiza-se na plataforma continental de Cabo Frio, área litoral do
Estado do Rio de Janeiro, na região sudeste da margem continental brasileira, entre as
coordenadas 23°S e 42°W (Figura 7). A plataforma continental ao largo de CF representa a
zona de interseção de duas províncias de características oceanográficas, fisiográficas e
sedimentológicas distintas, devido à mudança na orientação da linha da costa de N-S para EW (MAHIQUES et al., 2005).
A área de estudo coincide com o Arco de Cabo Frio que separa a Bacia de Campos
para o Norte, da Bacia de Santos para o Sul (Figura 8). A distribuição sedimentológica nessa
área pode ser dividida em dois domínios: terrígena e carbonática (FIGUEIREDO;
MADUREIRA, 2004). Os sedimentos terrígenos predominan na plataforma interna, enquanto
os carbonatos dominan a plataforma externa. No entanto, devido à confluência de um alto
estructural denomidado alto de CF entre a Bacia de Campos e Santos (CARVALHO;
FRANCISCONI, 1981), depósitos de lama se projetam perpendicularmente a partir da costa
até quase à quebra da plataforma onde areias carbonatadas predominan. Esta fase de lama
corresponde ao banco lamoso com uma área de 680 km2.
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Figura 7: Localização da área de estudo no banco lamoso na plataforma continental de Cabo Frio
(DIAS, 2000).

3.1 CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS DA REGIÃO

A oceanografia na região de CF é dominada pela CB e esta caracterizada pela presença
de três massas de água principais (VALENTIN, 1987).
 Água costeira (AC) caracterizada por baixas temperaturas e baixa salinidade (32-34),
causada pela diluição das águas pela entrada de águas fluviais (FERRAZ, 2003).
 Água Tropical (AT) transportada pela CB, e localizada ao longo da plataforma
continental ocupando a superfície do Atlântico Sul tropical (0-200m) e caracterizada por ser
uma massa de água quente (24-28°C) e salina (> 36), devido ao balanço negativo entre a
baixa precipitação e a intensa evaporação características desta região tropical (VALENTIN,
1987; SILVEIRA et al., 2000).
 Água Central do Atlântico Sul (ACAS) localizada entre os 200-600 m de profundidade
é uma massa de água fria com temperaturas entre 6°C e 18°C e salinidade entre 34,6 e 36,0.
Esta massa d‟água é formada no encontro entre as águas da CB e da Corrente das Malvinas na
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Confluência Subtropical do Atlântico Sul. Nesta região estas águas afundam fazendo parte do
Giro do Atlântico Sul (CARBONEL, 2003).
Sazonalmente a ACAS pode atingir a plataforma continental (além da isóbata de 50m).
Nesta área, a ressurgência da ACAS ocorre mais intensamente durante os meses de
primavera-verão austral (janeiro-fevereiro) (CARBONEL, 2003).

3.1.1 Ressurgência em Cabo Frio

A ressurgência é um fenômeno oceanográfico caracterizado pelo afloramento até a
camada fótica de águas frias e ricas em nutrientes provenientes de grandes profundidades,
aumentando a produtividade biológica. Na porção costeira, este fenômeno é favorecido pela
força do vento ao longo das margens continentais. Devido ao efeito Coriolis, uma componente
superficial do fluxo, denominada fluxo de Ekman, é gerada e produz o deslocamento de uma
grande quantidade de água das camadas superficiais em direção ao alto-mar (CARBONEL,
2003).
O SRCF é influenciado por diversos fatores, dos quais um dois principais mecanismos
e a ação dos ventos nordeste, dominantes na região, que associados com o fator morfológico
da mudança abrupta na linha de costa, que passa de N-S para E-W, a topografia de fundo e a
ocorrência de meandros e vórtices (20-50 km) da frente interna da CB sobre a plataforma
continental, provocam o afastamento da AT da costa favorecendo a ascensão da ACAS
através da coluna d‟água na plataforma continental até próximo da costa, causando a
ressurgência costeira (VALENTIN, 1994) (Figura 8).
Na região costeira de CF durante o período de não ressurgência, nos meses de maio a
setembro, a concentração dos nutrientes é de 0,4 μM NO3-N (CARBONEL; VALENTIN,
1999). No período de ressurgência, durante os meses de primavera-verão, a concentração de
nutrientes incrementa a 10-12 μM (NO3-N) devido a fertilização da água causada pela ACAS,
alem de favorecer ao aumento do fitoplâncton.
No inverno, os eventos de ressurgência são interrompidos pela passagem de frentes
frias, as quais enfraquecem a ação dos ventos de NE, prevalecendo os ventos do SW o quais
modificam o padrão de circulação das águas, provocando a descida da ACAS para o fundo da
plataforma num processo denominado subsidência (VALENTIN, 1994).

39

Figura 8: Localização da área de estudo na plataforma continental de Cabo Frio, mostrando a zona de
ressurgência costeira, a Corrente do Brasil e a sua frente interna, área de vórtices e o vórtice quaseestacionário relacionado ao Sistema de Ressurgência de Cabo Frio; As cores indicadas no banco
lamoso representam e espessura do pacote lamoso depositado sobre a plataforma continental.

3.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

Cabo Frio apresenta um clima semi-árido quente com o balanço entre precipitação e
evaporação negativo, que o caracteriza como um “enclave climático” (BARBIÉRE, 1984).
Esta condição é consequência do efeito orográfico devido ao afastamento da linha costeira em
relação às regiões montanhosas costeiras (BARBIÉRE, 1984). Neste mesmo sentido, o clima
de baixa precipitação e semi-aridez tem sido atribuído à presença de águas frias devido ao
fenômeno de ressurgência costeira (VALENTIN, 1984).
A circulação atmosférica local é influenciada por alguns fatores climáticos como: a
brisa marinha, o padrão dos ventos, a passagem das frentes-frias e o deslocamento da Zona de
Convergência do Atlântico Sul (ACAS). Outros fatores climáticos de características regionais
podem também influenciar a circulação atmosférica em CF, como os deslocamento sazonais
da Zona de Convergência Inter-tropical e o fenômeno “Oscilação Sul do El niño” (ENSO)
(ANDRADE, 2008).

40

3.3 CARACTERÍSTICAS SEDIMENTÓLOGICAS

No banco lamoso de CF, o Projeto Ressurgência realizou um levantamento sísmico de
alta resolução para mapear a espessura do corpo de lama. Os valores de espessura variaram
entre menores do que 1m, no SE do banco lamoso, a 20 m, no extremo norte da área (Figura
8) (ALBUQUERQUE, 2010).
A composição dos sedimentos superficiais da plataforma continental da região do
Cabo Frio é dominada por uma distribuição de areias finas. A pesar disto, observa-se um
corpo lamoso, constituído por argilas (20 - 40%) com teores crescentes de silte em direção a
zonas mais profundas (Figura 7). Em quanto à composição mineralógica, o corpo lamoso ao
largo de CF apresentam um predomínio de argilas do tipo montmorillonítico (DIAS, 2000).
Análises de raios-X na fração total foram feitas por o Projeto Ressurgência, indicando a
presença de quartzo, feldspatos (anortita, albita e k-felsdspato), mica, anfibólio, aragonita,
calcita, gipso, gibbsita, pirita, caulinita, ilita, esmectita e possivelmente a vermiculita, corindo
e rutilo (ALBUQUERQUE, 2011).
As baías de Guanabara e Sepetiba parecem constituir as fontes de origem dos
sedimentos finos, conforme inferido por Dias, Palma e Ponzi (1982), que relacionam a
ocorrência de um corpo lamoso, a sudeste da ilha de Cabo Frio, na plataforma continental
média, à convergência de fluxos de nordeste (rio Paraíba do Sul) e oeste (baías de Sepetiba e
Guanabara).

3.4 MACROFAUNA BENTÔNICA

O aumento na produtividade primária em CF devido a ocorrência da ressurgência
incrementa a atividade das comunidades de macrofauna bentônica no sedimento, assim como
também a coluna de água oxigenada de Cabo Frio favorece a presença de comunidades de
invertebrados do macrobentos. A distribuição da comunidade bentônica em CF varia pela
influência da ressurgência costeira, com uma dominância dos caranguejos carnívoros
Portunus spinicarpus e a estrela de mar Astropecten brasiliensis nos períodos de ressurgência.
Também foi determinada a presença da poliqueta Aphrodita longicornis (DE LÉO; PIRESVANIN, 2006) (Figura 9). Nos sedimentos do SRCF o incremento da densidade e atividade
das populações de fauna bentônica devem causar o retrabalhamento de partículas as quais
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poderiam promover a remineralização da MO e alterar as condições redox na interface águasedimento (ALLER, 1994).

Figura 9: Estruturas de bioturbadores. Tubos construídos por microorganismos bioturbadores (setas
brancas) e poliquetas (seta amarela) em sedimentos coletados em Cabo Frio.

4 METODOLOGIA

4.1 COLETA E SUBAMOSTRAGEM

A coleta de sedimentos foi realizada entre os dias 24 de abril e 03 de maio de 2010 na
plataforma continental de Cabo Frio, a bordo da embarcação Av.Pq.Oc. Diadorim, do
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira – IEAPM / Marinha do Brasil. Foram
coletados quatro perfis sedimentares num gradiente batimétrico, com o auxilio de um boxcorer (30 x 30 x 30 cm) (Figura 10). A posição geográfica, a profundidade da coluna d‟água
e tamanho dos testemunhos nas quatro estações de coleta, a saber: (1) Estação 1- BCCF10-01
C1; (2) Estação 4 - BCCF10-04A2; (3) Estação 9 - BCCF10-09B2; (4) Estação 15 - BCCF1015B2 estão detalhadas na Tabela 2

Figura 10: Coletor de sedimento do tipo box-corer utilizado na coleta dos testemunhos na plataforma
continental de Cabo Frio.
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Tabela 2: Identificação, localização geográfica, profundidade da coluna d‟água e tamanho da
cada testemunho.
Estação

Identificação

Coleta

Testemunho

1

BCCF10-01

4

Latitude-Longitude

Profundidade

Tamanho

Coleta (m)

Testemunho (cm)

23o40‟38” - 41o59‟01”

128

25

BCCF10-04

23o27‟64” - 41o64‟48”

120

27

9

BCCF10-09

23o20‟13” - 41o73‟63”

117

23

15

BCCF10-15

23o05‟86” - 41o87‟61”

79

20

A Figura 11 apresenta a localização das estações de amostragem no banco lamoso,
assim como também o regime hidrodinâmico que afeta cada estação. A estação 1 é a mais
distante as costa é influenciada principalmente pela frente externa da CB. As estações 4 e 9
localizadas na zona intermediária da plataforma continental encontram-se na área influenciada
pela atividade dos vórtices estacionários e quase estacionários. Por último, a estação 15
localizada na zona interna da plataforma é influenciada pela ressugência costeira, como
também pelas pluma do sedimento costeiro.

Figura 11: Localização das estações de amostragem no banco lamoso de Cabo Frio, indicando os
principais mecanismos oceanográficos que afetam estas estações de coleta.

No Laboratório de Estudos Paleoambientais do Departamento de Geoquímica da
Universidade Federal Fluminense foi realizada a subamostragem dos testemunhos, com
resolução de 1 cm, dentro de um “glove-bag” em atmosfera continua de nitrogênio (N2),
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visando evitar a oxidação dos monosulfetos de ferro. Uma fração de 10 g de sedimento foi
fixada com acetato de zinco (Zn(Ac)2) 5% para as análises de AVS-CRS e δ34S. Os
sedimentos fixados foram estocados a 4°C em tubos de polietilenos até a realização das
análises.
A água intersticial foi retirada com o sistema chamado Rhyzon® (rizomas tipo MOM
- comprimento 10 cm e Ø= 2,5 mm). Os rizomas foram conectados a seringas que permitiram
a extração da água intersticial do sedimento sem causar perturbação em ele e sem causar
problemas de oxidação da amostra. As seringas foram deixadas durante 6H no sedimento para
a extração total da água intersticial. Finalizada a extração, as seringas foram retidas, fechadas
e colocadas dentro de “glove-bag”, sob atmosfera inerte (N2), para evitar a oxidação das
mesmas e fazer a fixação. Para as análises de sulfato e sulfeto hidrogênio as amostras foram
fixadas com 100 µL de Zn(Ac)2 5%. A resolução para as análises foi de 1 cm até os 5 cm
superficiais, resolução de 2 cm até os 11 cm de profundidade e com resolução de 5 cm até o
final do perfil.

4.2 ABORDAGEM ANÁLITICA

A Figura 12 ilustra a sequência metodológica utilizada para as análises de sulfeto de
hidrogênio e isótopos de sulfato na água intersticial e para as análises no sedimento de COT,
ST, frações AVS e CRS e isótopos e MEV/EDS.
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Figura 12: Fluxograma da sequência metodológica utilizada nas análises de água intersticial e
sedimentos de Cabo Frio.

4.2.1 Sulfeto de hidrogênio na água intersticial (H2S)
O sulfeto de hidrogênio nas amostras de água intersticial fixadas com Zn(AC)2 foi
analisado pelo método colorimétrico de Cline (1969), utilizando como reagente colorimétrico
Diamin, com medidas espectrofotométricas em 670 nm. O sulfeto de hidrogênio não foi
detectado nas análises.
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4.2.2 Carbono orgânico total (COT)

Para as análises de COT, alíquotas de 10 g de amostras foram descarbonatadas através
da reação com ácido clorídrico (HCl) 1M durante 48H. O material residual, descarbonatado,
foi lavado com água destilada consecutivas vezes para a retirada de vestígios do ácido,
posteriormente secas em estufa a 40°C durante 48H e maceradas manualmente em graal de
ágata. As amostras foram analisadas em analisador elementar Eurovector no Instituto de
Pesquisa do Mar Báltico (Alemanha).

4.2.3 Enxofre total (ST)

Para as análises de ST, alíquotas de 5g de amostras foram secas em estufas a 40°C por
48H, posteriormente maceradas em graal de ágata. As análises foram feitas em analisador
elementar Eurovector no Instituto de Pesquisa do Mar Báltico (Alemanha).

4.2.4 Destilação AVS-CRS

A destilação do AVS-CRS é uma destilação sequencial, realizada em duas etapas (I =
AVS; II = CRS). A Figura 13 ilustra o processo de destilação com as reações químicas,
condições e reagentes de cada etapa do processo. A destilação é feita em um sistema de
destilação com fluxo continuo de N2 e com temperatura controlada (Figura 14).
Amostras previamente fixadas com Zn(Ac)2 foram centrifugadas por 10 min. a 5000
rpm para a retirada do Zn(Ac)2. A seguir as amostras foram homogeneizadas.

Figura 13: Esquema do processo de destilação das frações AVS e CRS.

47

48

Figura 14: Sistema de destilação do AVS-CRS montado no Laboratório de Estudos Paleoambientais
do Departamento de Geoquímica da UFF.

A destilação foi realizada utilizando 1 g de sedimento úmido homogeneizado. Na
etapa I foi realizada a extração do AVS (AVS = FeS + menor ∑H2S) mediante a adição de 16
mL de HCl 6M durante 1H. Posteriormente, teve início a etapa II para a extração do CRS
(CRS = FeS2 + menor S°) mediante a adição de 16 mL de solução 2M de cloreto de cromo
(CrCl2) durante 1H, com temperatura controlada de 80°C (FOSSING; JØRGENSEN, 1989).
As destilações foram realizadas em duplicatas e a reprodutibilidade foi de ± 10% para a
destilação do AVS e de ± 15% para a destilação do CRS.
O sulfeto de hidrogênio liberado de cada extração foi coletado em uma armadilha de
Zn(Ac)2 a 20%. A concentração do sulfeto de zinco (ZnS) formado foi medida através do
método colorimétrico descrito por Cline (1969), utilizando como reagente colorimétrico
Diamin, com medidas espectrofotométricas em 670 nm. Para realizar o cálculo da
concentração do enxofre em cada fração foi realizada uma correção na massa do sedimento
pela umidade.

4.2.5 Isótopos da pirita (CRS) e do sulfato (SO42-)
Para as análises dos isótopos estáveis de CRS (δ34SCRS), o sulfeto de zinco precipitado
como produto final da extração do CRS foi filtrado. Depois o filtro foi colocado em um tubo
de ensaio contendo um excesso de solução de nitrato de prata (AgNO3) a 0,1 M, sendo o
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sulfeto de zinco convertido para sulfeto de prata (Ag2S). As amostras foram deixadas
reagindo durante 24H, no escuro. Posteriormente os filtros foram retirados do tubo de ensaio e
colocados em placas de petri, na estufa a 60°C durante 24H. Finalmente a amostra foi retirada
do filtro com a ajuda de um bisturi e transferidas para frascos de vidro.
A composição isotópica do AVS não pode ser analisada devido a massa do precipitado
de sulfeto de zinco após a destilação ter sido insuficiente.
O sulfato para as análises isotópicas (δ34SSO42-) foi precipitado quantitativamente como
sulfato de bário (BaSO4) mediante a adição de cloreto de bário (BaCl2) em excesso em meio
ácido (pH = 2). As amostras foram deixadas decantando durante 24H para assegurar a
precipitação total do sulfato de bário. Posteriormente, o precipitado foi filtrado, lavado e seco
em estufa a 60°C durante 24H. O sulfato de bário foi recuperado raspando o filtro com um
bisturi e o material foi estocado num frasco de vidro.
O δ34SCRS e δ34SSO42- foram medidos por meio de combustão por espectrometria de
massa para o monitoramento da relação entre os isotópos usando um espectrômetro de massagás Thermo Finnigan MAT 253, acoplado a um analisador elementar Thermo Flash. Os
resultados de isótopos foram apresentados seguido a notação usual δ34S-versus V-CDT
(MANN; VOCKE; KELLY, 2009).

4.2.6 Separação da pirita e MEV/EDS

A separação da pirita da matriz mineral leve foi realizada por densidade em amostras
previamente descarbonatadas, secas e maceradas. Para a separação, as amostras foram
colocadas em um tubo de polietileno com 15 mL do bromoformio (CHBr3) em agitação
constante durante 16H. Posteriormente as amostras foram centrifugadas a 5000 rpm durante
10 min. e deixadas em decantação até toda a fração pesada estar separada da fração leve. Uma
vez separadas, a fração leve foi retirada e a fração dos minerais pesados foi filtrada, tendo sida
lavada com acetona e água. A partir daí, as amostras foram colocadas em estufa a 60°C
durante 24H e finalmente a amostra foi recolhida do filtro e estocada em frasco de vidro. A
metodologia foi feita segundo Huerta-Diaz, Carignan e Tessier (1990) e Wilkin, Barnes e
Brantley (1996).
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A análise da morfologia da pirita foi realizada na fração separa por densidade e na
amostra total (liofilizada e desagregada) em microscópio eletrônico de varredura com sistema
de energia dispersiva (MEV/EDS Philips XL 30).
A separação da pirita e as análises do MEV/EDS foram realizadas em resolução de 1
cm nos primeiros 5 cm do perfil sedimentar e de 2 cm no resto do testemunho.

5 RESULTADOS

5.1 CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT)

A concentração de COT nos perfis sedimentares no SRCF varia entre um mínimo de
0,8 e um máximo de 2,3% (Figura 15). Os valores médios para a concentração do COT em
cada perfil são apresentados na Tabela 3.

Figura 15: Concentração de carbono orgânico total (COT) nos perfis sedimentares do Sistema de
Ressurgência de Cabo Frio. Os diferentes símbolos representam as estações de coleta 1 (BCCF10-01),
4 (BCCF10-04), 9 (BCCF10-09) e 15 (BCCF10-15).

O perfil da estação 1 (BCCF10-01) apresentou uma concentração de COT constante
em aproximadamente 0,9% nos primeiros 7 cm. Abaixo desta profundidade ocorreram as
maiores concentrações do perfil, variando entre 1,3 e 1,5%. O perfil da estação 4 (BCCF1004) apresentou uma tendência geral de diminuição com a profundidade, sendo que nas
camadas superficiais, os primeiros 7 cm, se observou as maiores concentrações deste perfil,
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com valores superiores a 1,8%. O conteúdo de COT no perfil da estação 9 (BCCF10-09)
variou entre 1,2 e 2,4%, com tendência a diminuição com a profundidade. Por fim, a
concentração de COT no perfil da estação 15 (BCCF10-15) apresentou tendência ao
incremento da concentração com o aumento da profundidade, o que o diferenciou dos perfis 4
e 9.
Tabela 3: Valores médios das concentrações do carbono orgânico total, enxofre total e CRS
das quatro estações em estudo no Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.
Estação
1
4
9
15

Média de COT %
1,1 ± 0,25%
1,6 ± 0,19%
1,7 ± 0,20%
1,4 ± 0,22%

Média de ST %
0,19 ± 0,09%
0,27 ± 0,07%
0,28 ± 0,05%
0,21 ± 0,05%

Média de CRS %
0,07 ± 0,08%
0,08 ± 0,05%
0,06 ± 0,04%
0,05 ± 0,02%

5.2 ENXOFRE TOTAL (ST) E ESPÉCIES INORGÂNICAS DE ENXOFRE (AVS-CRS)

5.2.1 Concentrações do enxofre total (TS)

Na Figura 16 é mostrada a distribuição da concentração do ST nos perfis sedimentares
do SRCF e na Tabela 3 são apresentados os valores médios das concentrações para cada
perfil.

Figura 16: Concentração de enxofre total (ST) nos perfis sedimentares do Sistema de Ressurgência de
Cabo Frio. Os diferentes símbolos representam as estações de coleta 1 (BCCF10-01), 4 (BCCF10-04),
9 (BCCF10-09) e 15 (BCCF10-15).
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A concentração do ST no perfil 1 se manteve de forma quase constante nos primeiros
8 cm em torno de 0,1%. A partir daí, observou-se um aumento nas concentrações com a
profundidade até alcançar uma concentração de 0,4%. A concentração ST no perfil 4 variou
entre 0,28 e 0,31% até o centímetro 21, com maiores concentrações a partir daí, variando
entre 0,35 e 0,46%. No perfil 9, as concentrações do ST apresentaram poucas variações, com
uma leve tendência de incremento com a profundidade, variando entre 0,21 e 0,36%. Um
incremento da concentração do ST com a profundidade foi também observado no perfil 15,
variando entre 0,14 e 0,29%.

5.2.2 Concentrações dos monosulfetos de ferro (AVS)

As concentrações do AVS nos quatros perfis sedimentares estão apresentadas na
Figura 17. Em geral, as concentrações de AVS nos perfis foram muito baixas. No perfil 1, as
concentrações permanecem invariáveis e < 0,0001 %, enquanto nos perfis 4, 9 e 15
apresentaram concentrações variáveis ao longo do perfil.

Figura 17: Concentração de monosulfetos de ferro (AVS) nos perfis sedimentares do Sistema de
Ressurgência de Cabo Frio. Os diferentes símbolos representam as estações de coleta 1 (BCCF10-01),
4 (BCCF10-04), 9 (BCCF10-09) e 15 (BCCF10-15).

5.2.3 Concentrações da pirita (CRS)

As concentrações do CRS nos quatros perfis sedimentares estão apresentadas na
Figura 18, onde as barras de erro representam o desvio padrão das concentrações entre as
duplicatas. A concentração média do CRS para cada perfil estão descritas na Tabela 3.
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Os valores do CRS no perfil 1 apresentaram uma marcada tendência de aumento com
a profundidade, com valores nas camadas superficiais menores que 0,01% e alcançando as
maiores concentrações a partir dos 14 cm. No perfil 4, a concentração do CRS apresentou
tendência de aumento na concentração com a profundidade. No perfil 9, as concentrações
permaneceram invariáveis nos primeiros 6 cm, com valores inferiores a 0,015%, a partir do
qual se observou uma nítida tendência de aumento das concentrações com a profundidade.
Finalmente, no perfil 15 as concentrações se mantiveram invariáveis nos primeiros 6 cm, com
valores inferiores a 0,03%. A partir daí, houve um incremento atingindo 0,06% no centímetro
8, permanecendo quase invariável até final do perfil.

Figura 18: Concentração de CRS nos perfis sedimentares do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.
Os diferentes símbolos representam as estações de coleta 1 (BCCF10-01), 4 (BCCF10-04), 9
(BCCF10-09) e 15 (BCCF10-15).

5.3 ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE ENXOFRE (δ34S)
5.3.1 Isótopos estáveis do Sulfato (δ34SSO )
2-

4

A Figura 19 ilustra a distribuição dos valores de δ34SSO da água intersticial nos quatro
4

2-

perfis estudados. Na Tabela 4 é apresentado os valores médios do δ34SSO para cada perfil.
4

2-

Tabela 4: Valor médio da composição isotópica do sulfato (δ34SSO42-) e do CRS (δ34SCRS)
para os quatro perfis em estudo no Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.
Estação
1
4
9
15

δ34SSO42- ‰
+21,4 ± 0,39‰
+22,4 ± 0,46‰
+22,0 ±0,37‰
+21,9 ±1,30‰

δ34SCRS
-37,4 ± 5,3‰
-37,1 ±3,09‰
-32,9 ±4,6‰
-32,1 ±2,9‰
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Figura 19: Composição isotópica do sulfato (δ34SSO42-) nos perfis de água intersticial nos perfis 1, 4, 9
e 15 estudados na plataforma continental de Cabo Frio. Os diferentes símbolos representam as
estações de coleta 1 (BCCF10-01), 4 (BCCF10-04), 9 (BCCF10-09) e 15 (BCCF10-15).

Os valores de δ34SSO no perfil 1 variaram entre +20,8 e +22,0‰. Estes valores
24

apresentaram pouca variação ao longo deste perfil, com uma leve tendência de
enriquecimento em

34

S com a profundidade. No perfil 4, os valores de δ34SSO apresentaram
4

2-

uma variação entre +21,6 e +23,0‰, apresentando uma leve tendência de incremento com a
profundidade.
Os valores de δ34SSO no perfil 9 variaram entre +21,5 e +22,9‰. Os valores de δ34SSO
24

2

4

neste perfil apresentaram um comportamento similar com o observado nos perfis 1 e 4, ou
seja com valores de δ34SSO

2-

4

demonstrando um leve incremento com o aumento da

profundidade. No perfil 15, os valores do δ34SSO

2-

4

variaram entre +18,7 e +22,7‰,

apresentando a maior variação em comparação com os demais perfis. No centímetro 5 deste
perfil foi observado um pico de empobrecimento em

34

S, com uma posterior diminuição no

centímetro 7, e logo apresenta um tendência de aumento com a profundidade.

5.3.2 Isótopos estáveis na Pirita (δ34SCRS)
O fracionamento isotópico do enxofre na pirita sedimentar δ34SCRS nos sedimentos do
SRCF está ilustrado na Figura 20. Os valores médios de δ34SCRS para cada perfil é apresentada
na Tabela 4.
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Figura 20: Composição isotópica da pirita (δ34SCRS) nos perfis sedimentares 1, 4, 9 e 15 estudados na
plataforma continental de Cabo Frio. Os diferentes símbolos representam as estações de coleta 1
(BCCF10-01), 4 (BCCF10-04), 9 (BCCF10-09) e 15 (BCCF10-15).

Os valores de δ34SCRS nos perfis 1 e 4 apresentaram uma tendência ao empobrecimento
do 34S com o aumento da profundidade, com valores variando entre -25,6 e -40,8‰ no perfil 1
e -30,3 e -40,8‰ no perfil 4.
No perfil 9, nos primeiros 10 cm observou-se uma fase enriquecida em

34

S com

valores que variaram entre -25,2 e -29,6‰, em contraste com as camadas mais profundas,
onde o δ34SCRS foi mais empobrecido em

34

S, com valores estáveis entre -37,3 e -38,2‰. A

última camada do perfil foge ao padrão descrito apresentando um leve enriquecimento em 34S,
com um valor de -31,6‰. No perfil 15, o δ34SCRS variou entre -27,9 até -36,5‰, apresentando
uma tendência ao empobrecimento contínuo em 34S com a profundidade.

5.4 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHOS DA
PIRITA SEDIMENTAR (MEV/EDS)

5.4.1 Morfologia da pirita sedimentar

Nos quatro perfis sedimentares estudados na plataforma continental de CF foram
realizadas análises de MEV/EDS visando a caracterização da pirita sedimentar. A forma
morfológica dominante de pirita foi a framboidal. Os frambóides observados estavam,
geralmente, encobertos ou associados a uma matriz mineral de argilas (Figura 21).
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Figura 21: Exemplos de frambóides encobertos ou associados a matriz argilosa com seus respectivos
espectros EDS. Imagens obtidas para os sedimentos no Sistema de Ressurgência do Cabo Frio.

Os frambóides de pirita nos sedimentos de CF apresentaram uma aparência cristalina
e crescimento secundário. Além disto, em menor proporção foram observadas grãos de pirita
minuto (Figura 22).
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Figura 22: Aspectos relevantes da morfologia da pirita nos sedimentos de Cabo Frio. (A) Frambóide
de pirita (Ø = 17,5 µm) com crescimento secundário de outro frambóide de pirita (Ø = 4,1 µm)
(amostra total); (B) Frambóide de pirita grande (Ø = 119 µm) com aparência cristalina (Pirita
separada); (C) Frambóide de pirita (Ø = 50,7 µm) com aparência cristalina; (D) Pirita minuta
(Amostra total).

Os microcristais individuais, formadores dos frambóides de pirita, apresentaram
morfologia cubo-octaédrica e octaédrica (Figura 23). Geralmente, os microcristais dentro de
um mesmo frambóide demonstraram tamanhos e morfologia uniformes, com um arranjo
cristalino tridimensional, indicando um empacotamento cúbico compacto.
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Figura 23: Detalhamento da morfologia dos microcristais de frambóides de pirita nos
sedimentos de Cabo Frio. (A) Microcristais com morfologia octaédrica; (B) Microcristais com
morfologia octaédrica e crescimento secundário de cristais menores de pirita; (C e D)
Frambóides de pirita formada por microcristais com morfologia cubo-octaédrica.

Uma característica relevante detectada nas imagens MEV analisadas e presente nos
quatros perfis em estudo, independente da profundidade no perfil, foi a evidência de oxidação
ou

dissolução

parcial

observada

na

superfície

dos

microcristais

(Figura

24).
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Figura 24: Exemplos (A, B, C e D) de frambóides de pirita dos sedimentos da plataforma de Cabo
Frio ilustrando os sinais de oxidação na superfície dos microcristais.

5.4.2 Distribuição de tamanhos nos frambóides de pirita

A distribuição de tamanho dos frambóides de pirita nos quatro perfis foi altamente
variável, entre 2 e 144 µm. Os microcristais individuais apresentaram diâmetros que variaram
entre 0,1 até 8 µm (Figura 25).
A distribuição do diâmetro dos frambóides no perfil 1 variou entre 4,9 e 125 µm
(Figura 26), com diâmetros de microcristais individuais variando entre 0,2 e 6,4 µm (Figura
25B). Na Figura 25A pode ser observada uma inflexão na curva acumulativa do diâmetro dos
frambóides aos 40 µm para as estações 1, 4 e 9, representando uma mudança na distribuição
dos diâmetros dos frambóides. No perfil 1, os frambóides menores de 40 µm representam
35,4% do total dos frambóides contabilizados.
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Figura 25: (A) Distribuição acumulativa do diâmetro dos frambóides nos sedimentos de Cabo Frio;
(B) Relação entre os diâmetros dos frambóides (D) e os diâmetros dos microcristais individuais (d).

A

B

125 µm

Figura 26: Exemplo de frambóides de pirita observados no perfil 1. (A) Frambóide de 4,9 µm de
diâmetro, com seu EDS (razão molar Fe:S = 0,5); (B) Frambóide de 125 µm de diâmetro com nítido
desenvolvimento de microcristais.
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O perfil 4 apresentou uma distribuição nos diâmetros dos frambóides que variou entre
5,0 e 144,3µm, sendo este último tamanho o maior comprimento de um fragmento de um
frambóide observado (Figura 27). A variação dos diâmetros dos cristais individuais esteve
entre 0,5 e 6,9 µm (Figura 25B). A proporção de frambóides menores de 40 µm representa
42,3% do total dos frambóides. O perfil 4 apresentou também uma distribuição de frambóides
com maiores diâmetros , quando comparado com os outros três perfis estudados em Cabo Frio
(Figura 25A).

A

144.3 µm

B

5.02 µm

Figura 27: Exemplo de frambóides de pirita observados do perfil 4. (A) Frambóide de 5,2 µm de
diâmetro, associado matriz argilosa com microcristais em formação; (B) Fragmento de frambóide de
144,3 µm de diâmetro e microcristais octaédricos.

No centímetro 12-13 do perfil 4 foi encontrado um poliframbóide com 45,5 µm, em
seu maior comprimento. Este poliframbóide é formado por, pelo menos, seis frambóides de
tamanhos menores (tamanho médio de 14,6 ± 2,6 µm) (Figura 28). Na Tabela 5 é apresentado
o valor do maior comprimento do poliframbóide e o diâmetro de cada um dos frambóides
menores, assim como a média e o desvio padrão destes.
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Figura 28: Poliframbóide formado por frambóides de menores tamanhos observado na camada 12-13
cm do perfil 4 do sistema de ressurgência de Cabo Frio.

Tabela 5: Maior comprimento do poliframbóide e diâmetros dos frambóides associados.
Maior comprimento do Poliframbóide (µm)

45,54

Diâmetro Frambóides (µm)
14,4
18,1
18,1
11,7
13,2
13,5

Média Diâmetro Frambóides (µm)

14,6

Desvio Padrão Diâmetro (µm)

2,6

Os diâmetros dos frambóides observados no perfil 9 variaram entre 3,8 e 120,2 µm
(Figura 29), com cristais individuas variando entre 0,45 e 5,1 µm (Figura 25B). Os
frambóides com diâmetros menores que 40 µm constituem 39,8% do total dos frambóides
contabilizados. O perfil 9 apresentou uma contribuição dos diâmetros acima de 40 µm, menor
que o observado para os perfis 1 e 4 (Figura 25A).
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B

A

120.6 µm
3.8 µm

Figura 29: Frambóides de pirita observados do perfil 9. (A) Frambóide de 3,8 µm de diâmetro,
encoberto por uma camada de argila; (B) Frambóide de 120,6 µm de diâmetro, com superfície de
oxidação nos microcristais.

Diferente dos demais perfis, o perfil 15 apresentou cristais individuais menores do que
2 µm com formas irregulares e esféricas, como também frambóides em forma da massas
irregulares, menores que 8 µm, sem crescimento visível de cristais. O tamanho máximo de
frambóide observado neste perfil foi de 58,2 µm (Figura 30), sendo que 78% dos frambóides
neste perfil apresentaram diâmetro inferior a 40 µm (Figura 25A), com cristais individuais
variando entre 0,4 e 3,9 µm (Figura 25B).

A

2,6 µm

B

58.6 µm

Figura 30: Frambóides de pirita do perfil 15. (A) Frambóide de 2,6 µm de diâmetro, encoberto por
uma camada de argila. B) Frambóide de 58,6 µm de diâmetro, com microcristais cubo-octaédricos e
superfícies de oxidação.
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Nos centímetros superficiais do perfil 15 (acima de 6 cm), foram observadas duas
massas irregulares de pirita em forma de aglomerados de frambóides menores ou “clusters” e
cristais eudrais individuais (Figura 31), mostrando, pelo menos, quatro diferentes gerações de
cristais (Tabela 6). Cada geração identificada possui tamanhos uniformes de cristais,
demonstrando um caso típico de crescimento secundário sobre um frambóide mais jovem.
Tabela 6: Diâmetro do aglomerado de pirita e das gerações de cristais encontradas no perfil
15.
Diâmetro do Aglomerado (µm) Diâmetro gerações dos cristais (µm)
0.28 ± 0.04
139.33

0.46 ± 0.07
0.56 ± 0.02
0.85 ± 0.07
0.40 ± 0.04
0.64 ± 0.09

120,9

1.06 ± 0.05
1.35 ± 0.05
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Figura 31: Detalhamento de estruturas de frambóides de pirita observados no perfil 15. (A)
Aglomerado ou “cluster” de Pirita (Ø = 139,33 µm); (B) Detalhes do sobrecrescimento dos
microcristais da Figura A; (C) Detalhes das quatro gerações de microcristais eudrais; (D) EDS da
Figura C com razão molar Fe:S = 0,5; (E) Aglomerado ou “cluster” de Pirita (Ø = 120,9 µm); (F)
Detalhes do sobrecrescimento dos cristais da Figura E; (G) Diferentes gerações de microcristais
eudaris de pirita; (H) EDS da Figura G com razão molar Fe:S = 0,5.

6 DISCUSSÃO

6.1 ACUMULAÇÃO DE CARBONO ORGÂNICO NOS SEDIMENTOS DE CABO FRIO

A concentração de COT pode ser considerado um indicador fundamental para
descrever a abundância de MO nos sedimentos, e representa a fração deste material que
escapou da remineralização e ficou preservada nos sedimentos (MEYERS, 1997, 2003). A
produtividade primária induzida pela ressurgência promove a formação de uma intensa zona
de mínimo oxigênio (ZMO) na coluna d‟água dos grandes sistemas de ressurgência do
mundo. Esta deficiência de oxigênio favorece a preservação de altos conteúdos de MO nos
sedimentos destes ambientes. Assim, as ressurgências do Peru, Chile, Oman e Paquistão
apresentam a formação da ZMO, o que caracteriza a principal diferença com as condições
observadas no SRCF, o qual é caracterizado pelas condições óxicas na coluna d´água.
As concentrações de COT observadas nos sedimentos do SRCF variaram entre 0,8 e
2,3%, as quais são consistentemente menores do que aquelas reportadas para os sistemas de
ressurgência influenciados pela ZMO. Neste sentido, as concentrações de COT observados no
sistema de Oman variam entre 0,7 e 2,9% (PASSIER; LUTHER; LANGE, 1997), no Chile,
variam entre 1,4 e 4,7% (BÖNING et al., 2005) e na margem do Paquistão atingem até 3%
(COWIE et al., 2009). Nagai et al. (2009) e Burone et al. (2011) em zonas adjacentes do
banco lamoso do SRCF, reportam também concentrações de COT em conformidade com os
resultados reportados no presente estudo. Assim, confrontando as concentrações de COT
destas grandes áreas de ressurgências do mundo influenciadas pela ZMO, com o os conteúdos
de COT observadas no SRCF, pode ser ressaltado que os sedimentos de Cabo Frio
apresentam uma significativa capacidade de acúmulo e preservação de material orgânico,
considerando as condições oxidantes na coluna d‟água.
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A análise de agrupamento das concentrações de COT nos perfis estudados configurou em uma
nítida divisão entre as estações de coleta dos perfis estudados em dois grupos: Grupo 1,
formado pelos perfis 1 e 15 e; Grupo 2, que agrupa os perfis 4 e 9 (Figura 32).

Figura 32: Análise de agrupamento do conteúdo de carbono orgânico total nos quatro perfis
sedimentares coletados em Cabo Frio.

O perfil 1 apresentou as menores concentrações de COT na área, com uma média de
1,1 ± 0,25%. Estas baixas concentrações são provavelmente consequência de um baixo aporte
de MO, associado à baixa taxa de sedimentação encontrada para esta região da plataforma, a
qual é de 1,1mm/ano (SANDERS et al., no prelo). Em contraste com o perfil 1, o perfil 15
apresenta uma taxa de sedimentação de 5 mm/ano (SANDERS et al., no prelo), no entanto a
concentração de COT média de carbono de 1,37 ± 0,22% não é tão distinta e provavelmente
por isso, estes dois perfis se mantiveram unidos na análise de agrupamento.
Os perfis 4 e 9 apresentam as maiores concentrações de COT, sendo uma média de
1,6 ± 0,19% para o perfil 4 e de 1,7 ± 0,20% para o perfil 9, com taxas de sedimentação
semelhantes entre si, de 1,2 mm/ano e 1,7 mm/ano, respectivamente. Estes perfis 4 e 9 foram
agrupados pela análises de agrupamento (Figura 32) como similares.
Dentre os fatores que influenciam a preservação e acumulação da MO em sedimentos
marinhos estão: as taxas de sedimentação, granulometria, a produtividade primária,
bioturbação, condições redox, etc (CANFIELD, 1993; MAYER, 1997). Neste sentido, as
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taxas de sedimentação nos perfis de Cabo Frio parecem não ser o principal fator que controla
a sedimentação orgânica no SRCF, sendo esta provavelmente influenciada pela complexa
hidrodinâmica daquela região. A estação de coleta do perfil 1, ou seja a porção mais distal da
plataforma é fortemente influenciada pela frente interna da CB. Nesta região distal, o atrito
das águas de fundo poderiam causar o retrabalhamento e/ou ressuspensão do sedimento,
causando maior exposição à condições óxicas, as quais favoreceriam a degradação da MO,
não permitindo sua acumulação neste região. Uma análise contínua de imagens de satélite da
plataforma continental de Cabo Frio, realizada no escopo do Projeto Ressurgência,
evidenciam que a estação de coleta do perfil 15, ou seja a porção mais proximal da
plataforma, é constantemente influenciada por plumas costeiras (Figura 33), além de estar
também influenciada pela ressurgência costeira. As estações 4 e 9, ou seja a porção mediana
da plataforma, estão submetidos à ação dos vórtices ciclônicos e anti-ciclônicos que
favorecem a deposição de material particulado, permitindo, assim, maior acumulação de MO
nesta região.

Figura 33: Imagem de satélite ilustrando a dispersão de pluma de sedimentos costeiros sobre a
plataforma continental na região de Cabo Frio. O polígono colorido na plataforma representa o limite
do banco lamoso estudado, os pontos amarelos indicam a localização dos perfis estudados, enquanto o
triângulo representa a localização do fundeio oceanográfico instalado pelo Projeto Ressurgência.

6.2 DIAGÊNESES RECENTE DO ENXOFRE NOS SEDIMENTOS DE CABO FRIO

O enxofre total abrange as espécies inorgânicas, principalmente a pirita e as formas
orgânicas associadas à MO. A pirita é considerada o produto final da diagêneses do enxofre, e
como o composto inorgânico de enxofre mais abundante e mais estável em sedimentos
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marinhos (BERNER, 1970). Os valores de ST no SRCF variaram entre 0,08 e 0,46%,
enquanto que as concentrações do CRS variaram entre 0,006 e 0,28%. Tanto os valores do
ST, como os valores de CRS são menores do que os valores registrados para outras áreas de
ressurgência do mundo (BÖNING et al., 2004, 2005; ZOPFI; BÖTTCHER; JØRGENSEN,
2008; LAW et al., 2009). No caso do SRCF, Nagai et al. (2009) apresentaram valores de ST
maiores do que o presente estudo (0,3 – 1,8%). No entanto, vale mencionar que o referido
estudo abordou a variação de concentração do enxofre em testemunhos longos que cobriram
todo o Holoceno.
As tendências gerais dos conteúdos de ST e CRS nos quatro perfis estudados no SRCF
foram de incremento das concentrações com a profundidade do sedimento, sendo esta
tendência uma característica típica de sedimentos marinhos costeiros. Esta tendência de
incremento com a profundidade pode indicar que a decomposição da MO nas camadas mais
profundas do sedimento foi realizada por bactérias sulfato-redutoras, permitindo a maior
acumulação de enxofre. Como também indica que a formação da pirita não foi limitada pelos
processos de diagêneses inicias na interface água-sedimento e, por fim, a formação da mesma
deve continuar com o avanço da profundidade.
A comparação entre as concentrações de ST e CRS nos perfis estudados no SRCF
(Figura 34) mostra que as concentrações de ST são maiores que as concentrações de CRS.
Isto indica que o ST não esta apenas na forma de pirita, podendo estar também na forma de
enxofre orgânico, uma vez que esta é a segunda forma de enxofre mais importante. Desta
forma, o enxofre orgânico pode potencialmente ser representado por uma fração de 15 a 95%
do enxofre total nos sedimentos da plataforma continental de CF.

Figura 34: Perfis de concentrações de enxofre total e CRS nos sedimentos de Cabo Frio.
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Estes resultados sugerem que no SRCF o enxofre está sendo preferencialmente
incorporado na matriz orgânica, caracterizando, assim, o processo de sulfidização da MO.
Mossmann et al. (1991) apontaram que esta situação é tipicamente relacionada à condições de
formação da pirita, em condições onde o ferro é o fator limitante. No entanto, diferente do que
foi apontado por Mossmann et al. (1991), nos sedimentos do SRCF não foi detectada
limitação por ferro para a formação da pirita. Baseado nisto, é possível que a incorporação
preferencial do enxofre na matriz orgânica seja mesmo uma condição da reatividade da
mesma.
Os monosulfetos de ferro representam a fase metaestável do enxofre inorgânico, onde
as fases de makinawita e greigita são substituídas pela pirita durante a diagênese. A
transformação da makinawita para as fases mais estáveis de greigita ou pirita demanda da
presença das espécies intermediárias do enxofre (RICKARD; MORSE, 2005). É ainda pouco
conhecido o processos de formação e preservação do AVS, anteriores a formação da pirita
durante a diagêneses recente.
A concentração de AVS nos perfis estudados no SRCF apresenta valores inferiores a
0,0004% nos 2 primeiros centímetros. Nos perfis 4, 9 e 15 foi observado um incremento da
concentração entre 2 e 6 cm (Figura 16). Esta diferença pode ser explicada pelas condições
oxidantes presentes nos centímetros superficiais, promovendo baixas concentrações do AVS.
Desta forma, o AVS pode estar sendo formado através da reação do sulfeto de hidrogênio
com o ferro reativo. Este padrão de concentração do AVS concorda com resultados
encontrados por Wijsman et al. (2001) que estudaram sedimentos na margem do Mar Negro, e
observaram um aumento nas concentrações de AVS entre 2 e 5 cm de profundidade,
sugerindo que nestas profundidades ocorre uma acumulação preferencial do AVS.
Na presença de sulfeto de hidrogênio e enxofre elementar, os monosulfetos de ferro
são transformados em pirita (BERNER, 1970; WANG; MORSE, 1996). Assim, a ausência do
AVS nos 2 primeiros centímetros em todos os perfis estudados, como também a baixa
concentração ao longo de todo perfil 1 pode indicar a ausência do sulfeto hidrogênio e
abundância do enxofre elementar (BÖTTCHER; LEPLAND , 2000). O sulfeto de hidrogênio
foi analisado no presente estudo, mais não foi detectado.
O perfil 15, coletado na porção proximal da plataforma continental de CF, cuja as
taxas de sedimentação são de 5 mm/ano (SANDERS et al., no prelo), apresenta as maiores
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concentrações de AVS, quando comparado com os demais perfis em estudo. Isto pode ter
relação com o fato que em zonas com maior acumulação de sedimentos ou maiores taxas de
sedimentação, o AVS é preferencialmente acumulado, devido à ausência de sulfeto de
hidrogênio e enxofre elementar para a transformação do AVS em pirita (BOESEN; POSTMA,
1988; MIDDELBURG, 1991; GAGNON; MUCCI; PELLETIER, 1995).
A razão COT/CRS é uma ferramenta importante para o entendimento das formas e
vias de remineralização da MO durante a diagênese recente (BÖNNING et al., 2005) e indica
se a fixação do enxofre nos sedimentos é controlada pela disponibilidade de MO
metabolizável (BERNER, 1970). A Figura 35 ilustra a relação entre o conteúdo do CRS e o
conteúdo de COT. É possível observar baixos valores de ST em relação aos valores de COT,
de forma que todos os valores de razão COT/CRS são altos e se encontram abaixo da razão
empírica de 2,8, estabelecida para sedimentos marinhos normais, ou seja, depositados sob
condições óxicas com um máximo de 5% de COT e de 1,8% de pirita (BERNER;
RAISWELL, 1983).

Figura 35: Razão entre o carbono orgânico total e o enxofre pirítico (COT/CRS). A Linha pontilhada
indica a razão teórica COT/CRS ~ 2.8, postulada por Berner e Raiswell (1983).

Os conteúdos de COT e ST não apresentaram correlação significativa. Esta ausência
de correlação poderia ser resultado de vários fatores, dentre os quais é destacado o papel da
limitação de Fe disponível para a formação da pirita. Mas, este não é o caso dos sedimentos
no SRCF, visto que estudos prévios realizados por Moreira et al. (2011) demonstraram que as
concentrações de ferro reativo são maiores que as concentrações de ferro pirítico e o grau de
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piritização (DOP) não apresenta correlação com o COT, indicando que o DOP não é
controlado por o conteúdo de MO.
Outro fator que deve ser considerado é a perda para a coluna d‟água do sulfeto gerado
através do processo de SR. Uma vez que as condições óxicas prevalecentes na coluna d‟água
adjacente aos sedimentos no SRCF, o sulfeto na coluna d‟água sofreria uma re-oxidação,
como também a presença de bactérias sulfeto oxidantes, podem ser outro fator a ser
considerado (BÖNING et al., 2004).
A Figura 36 apresenta a variação da razão COT/CRS ao longo dos perfis estudados no
SRCF mostrando que a razão diminui bruscamente com o aumento da profundidade. Os altos
valores nas camadas superficiais do sedimento podem indicar que a MO foi remineralizada
sob condições óxicas, onde os agentes oxidantes responsáveis devem ter sido o oxigênio,
nitrato, ou ainda os oxi-hidróxidos de ferro e manganês. Com o aumento da profundidade a
razão COT/CRS aproxima-se da razão teórica estabelecida por Berner e Raiswell (1983)
(~2,8), sugerindo que o agente oxidante responsável pela remineralização da MO é o sulfato e
as condições redox do sedimento possivelmente mudam para disóxicas - anóxicas. Este
resultado esta de acordo com os resultados reportados por Thamdrup e Canfield (1996) e
Bönning et al. (2005)
.

Figura 36: Variação vertical dos valores da razão COT/CRS nos perfis estudados no Sistema de
Ressurgência de Cabo Frio.

Com base no exposto anteriormente, em especial pela razão COT/CRS, o conteúdo de
COT não é limitante à formação de pirita nos sedimentos do SRCF, como também o conteúdo
de ferro não é. Assim sendo, o conteúdo de enxofre parece ser o fator limitante à formação de
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pirita nestes sedimentos. Esta limitação deve estar relacionada aos baixos conteúdos de MO
metabolizável, limitando a SR e posteriormente a formação de sulfeto de hidrogênio
(BÖTTCHER; LEPLAND, 2000). Isto indicaria que grande parte da MO reativa produzida na
coluna d‟água está sendo metabolizada sob condições óxicas na interface água-sedimento.
A composição isotópica das diferentes espécies do enxofre, principalmente do sulfato
da água intersticial e pirita fornecem informações importantes sobre o ciclo biogeoquímico do
enxofre ao longo do tempo geológico (JØRGENSEN, 1979), uma vez que a composição
isotópica de ambas as espécies refletem o balanço entre o enxofre estocado na forma de
sulfetos sedimentares em relação ao sulfato marinho (BOTTRELL; NEWTON, 2006). Para o
entendimento do fracionamento isotópico no ciclo do enxofre e interpretação da composição
isotópica da fase sólida, o grau de fracionamento entre as espécies sólidas e as dissolvidas
deve ser conhecido (BÖTTCHER; SMOCK; CYPIONKA, 1998b).
O fracionamento isotópico do sulfato dissolvido na água do mar é um indicador
importante dos processos de SR nos sedimentos marinhos (JØRGENSEN, 1979; BÖTTCHER
et al., 2000; JØRGENSEN et al., 2004), como também é um parâmetro importante no estudo
da biogeoquímica da coluna d‟água (BÖTTCHER et al., 1998a) e das reações diagenéticas do
ciclo do enxofre nos sedimentos marinhos recentes (JØRGENSEN et al., 2004). A
composição isotópica do sulfato dissolvido nos oceanos do mundo é de aproximadamente
+21‰ (BÖTTCHER; BRUMSACK; DÜRSELEN, 2007) (Tabela 7), enquanto a composição
isotópica do sulfato da água intersticial nos sedimentos do SRCF apresenta uma média de +22
± 0,7‰, mostrando não haver enriquecimento aparente do

34

S com a profundidade (Figura

18).
Confrontado o δ34SSO da água do mar e da água intersticial no SRCF não foi possível
2-

4

observar um alto grau de fracionamento isotópico entre estas fases, o que seria indicativo de
baixas taxas de SR, como também de processos de fracionamento isotópico em um sistema de
diagênese aberto em relação ao sulfato, possivelmente com altos fluxos de sulfato e rápidas
taxas de troca e difusão entre a água intersticial e a água do mar (JØRGENSEN, 1979).
Também, deve ser considerado que a provável presença dos processos de oxidação e de
transporte vertical (bioturbação) nos sedimentos do SRCF podem ter minimizado a influência
da SR, tendo como consequência o baixo fracionamento isotópico observado (JØRGENSEN;
WEBER; ZOPFI, 2001).
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Tabela 7: Valores de δ34S em sulfato dissolvido em águas costeiras óxicas do Mar do Norte,
Oceano Atlântico Norte e Oceano Pacifico (BÖTTCHER; BRUMSACK; DÜRSELEN,
2007).
+δ

34

S (‰)

Longitude Latitude

Localização
Ilha Texel, Mar do Norte

+ 20.9
+ 21.0

8°10´E

53°29´N

Bahia Jade, Mar do Norte

+ 20.9

2°15´W

46°55´N

Ilha Noirmoutier, Oceano Atlântico Norte

+ 20.9

119°32´W

34°24´N

Praia Carpinteria, Oceano Pacifico

+ 21.1

120°13´W

34°28´N

Praia Gaviota, Oceano Pacifico

+ 21.1

119°44´W

34°22´N

Arrovo Burro, Oceano Pacifico

+ 20.9

120°04´W

34°27´N

Praia do Refugio, Oceano Pacifico

+ 21.1

118°27´W

34°00´N

Praia Venice, Los Angeles, Oceano Pacifico

+ 21.1

118°30´W

33°25´N

Ilha Santa Catalina, Oceano Pacifico

+ 21.1

122°30´W

37°45´N

São Francisco, Oceano Pacifico

Em um sistema de diagêneses aberto em relação ao sulfato, os processos de transporte
podem ser maiores do que a taxa de SR microbial (JØRGENSEN, 1979). Como resultado
disto, se observa a constância na concentração do sulfato entre a água do mar e a água
intersticial, assim como a constância da composição isotópica com a SR (WIJSMAN et al.,
2001). No entanto, os resultados obtidos no SRCF evidenciam que a taxa de SR não excede o
aporte de sulfato, e como consequência o

32

S não é totalmente consumido pelas bactérias,

promovendo um fracionamento isotópico baixo e um sinal δ34SSO empobrecido em 34S.
4

2-

As baixas taxas de SR observadas no SRCF, interpretada a partir dos dados da
composição isotópica do sulfato, também podem ser confirmadas pela não detecção do sulfeto
de hidrogênio dissolvido na de água intersticial, visto que o processo de SR está associado
diretamente com o incremento da concentração do sulfeto. A ausência do sulfeto dissolvido
pode também indicar a ocorrência de processos de oxidação e/ou bioturbação ativa nos
sedimentos, como mencionado anteriormente. Assim, visando comparar os processos
responsáveis pelos sinais isotópicos de δ34SSO observados no SRCF com outras áreas de
2-

4

ressurgência do mundo, os exemplos de abaixo foram ressaltados:
Böttcher et al. (2006) em uma pesquisa realizada na margem do Peru, reportaram
resultados da concentração e do δ34S do sulfato que refletem tanto a ausência ou baixa
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atividade de bactérias sulfato redutoras, quanto altas taxas de SR. Na Figura 37A está
apresentado um exemplo dos resultados obtidos neste estudo, com um perfil típico de baixa
taxa de SR, onde se pode observar que a concentração do sulfato não diminui com a
profundidade do perfil e que o fracionamento isotópico pode ser negligenciado quando
comparado com a composição isotópica da água do mar (~ 21 ‰). Ainda neste estudo, mas
em outro ponto dos sedimentos, representados na Figura 37B, pode ser observado um perfil
típico de sulfato dissolvido com uma alta atividade de bactérias sulfato redutoras. Neste caso,
o δ34SSO

2-

4

incrementa com a profundidade ficando claramente enriquecido no

34

S. Os

resultados observados no SRCF são comparáveis com os sinais isotópicas (δ34S ~ + 22,0‰)
obtidas na ressurgência de Peru que refletem baixas taxas de SR. Böttcher et al. (2006)
atribuíram estes resultados a diagêses dos sedimentes sob condições sub-óxicas, com óxidos
de ferro e manganês, essencialmente, como agentes oxidantes da MO. Similarmente pode ser
explicado para o SRCF, onde a diagêneses dos sedimentos acontece sob condições óxicas,
também com aceptores de elétrons diferentes do sulfato para a degradação da MO.

A

B

Figura 37: Perfis de concentração e composição isotópica do sulfato obtida para sedimentos na costa
do Peru. (A) perfil típico da ausência de sulfato redução; (B) perfil típico de altas taxas de sulfato
redução. Os círculos verdes representam a concentração do sulfato, círculos vermelhos representam os
valores de δ34S do sulfato, os quadrados vermelhos representam a concentração do sulfato da água
intersticial (BÖTTCHER et al., 2006).

Zopfi, Böttcher e Jørgensen (2008) estudando a ressurgência do Chile, encontraram
valores do δ34SSO entre 20,4 e 21,3‰ no sulfato da água intersticial nos primeiros 15 cm do
4
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sedimento em diversos perfis estudados na região. Os autores atribuíram esta constância nos
dados de δ34SSO a um fluxo de rápida troca do sulfato entre a água do mar e os sedimentos,
24
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sendo este fluxo superior que as altas taxas de SR existentes no Chile. Este alto fluxo do
sulfato também foi atribuído aos processos de advecção, bioturbação ou oxidação in situ do
sulfeto de hidrogênio. Neste sentido, o SRCF é diferente da ressurgência do Chile, porque não
apresenta altas taxas de SR, mas a composição isotópica do sulfato da água intersticial no
SRCF está controlada por os mesmo processos que o δ34SSO no Chile. Estes processos são os
4

2-

de troca de sulfato na interface água-sedimento, assim como também a atividade de
organismos bioturbadores.
A pirita formada nos sedimentos do SRCF apresenta um sinal δ34SCRS que variou entre
-25,0 e -41,1‰, com um incremento no fracionamento isotópico (empobrecido em

34

S) ao

longo do perfil sedimentar. Desta forma, com a finalidade de detalhar melhor esta tendência, a
Figura 38 apresenta a correlação entre a composição isotópica da pirita de todos os perfis e a
profundidade. É possível observar, uma tendência geral de correlação entre as duas variáveis,
com nítida tendência ao incremento do δ34SCRS com o aumento da profundidade. O aumento
do fracionamento isotópico com a profundidade pode ser interpretado como consequência da
possível diminuição na taxa de SR ao longo dos perfis ou pela superposição de altas taxas de
SR com a re-oxidação do sulfeto.

Figura 38: Relação entre a composição isotópica do CRS (‰) e a profundidade nos perfis
sedimentares do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.

Nos sedimentos do SRCF, o fracionamento isotópico observado entre o sulfato da
água intersticial e o CRS variou entre 47 e 61‰. Experimentos com culturas de bactérias
sulfato-redutoras têm demonstrado que o fracionamento máximo alcançado pela SR entre as
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espécies reduzidas de enxofre e o sulfato da água do mar foi de 46‰ (KAPLAN;
RITTENBERG, 1964; CHAMBERS; TRUDINGER, 1979). Assim sendo, o fracionamento
observado na formação de pirita no SRCF (> 47‰) é notável e não pode ser explicado apenas
por um fracionamento isotópico produto da SR. Isto pode ser corroborado com os dados de
δ34SSO que claramente demonstram a baixa taxa de SR no sedimentos do SRCF.
2-

4

Fracionamentos isotópicos maiores que 46‰ tem sido atribuídos e explicados pelas
reações no ciclo oxidativo do enxofre (COS) (CANFIELD; THAMDRUP, 1994). Contínuos
ciclos de fracionamento isotópico decorrentes de o processo de desproporcionamento causado
por bactérias nas espécies intermediárias do enxofre, contribuem para o empobrecimento em
34

S nos sulfetos sedimentares (CANFIELD; THAMDRUP; FLEISCHER, 1998; PASSIER et

al., 1999; BÖTTCHER; THAMDRUP; VENNEMANN, 2001).
O desproporcionamento é o processo onde as espécies do enxofre com estado de
oxidação intermediária (enxofre elementar (S°), tiossulfato (S2O32-) e sulfito (SO32-)) são
transformadas à sulfato e sulfeto através da ação das bactérias (BÖTTCHER; THAMDRUP,
2001). O desproporcionamento das espécies intermediárias gera um sulfeto de hidrogênio
cada vez mais leve isotopicamente (empobrecido em

34

S) em cada ciclo de oxidação, onde a

oxidação do sulfeto leva à formação de enxofre elementar, tiossulfato ou sulfito, os quais
podem posteriormente sofrer oxidação formando sulfato ou redução à sulfeto (Figura 39).

Figura 39: Esquema de re-oxidação de H2S para S°, seguido pelo desproporcionamento do S°
(Adaptado de CANFIELD; THAMDRUP, 1994).

Explicação parecida foi apresentada para resultados semelhantes em relação ao sinal
do δ34SCRS em outras áreas de ressurgência. Na ressurgência de Peru, por exemplo, a
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composição isotópica da pirita varia -29 e -48‰ (BÖNING et al., 2004). Em quanto na
ressurgência de Chile, Zopfi, Böttcher e Jørgensen (2008) encontraram valores do δ34SCRS
entre -28,2 e -37,2‰ com um fracionamento isotópico > 58‰ relativo a água do mar.
Os sedimentos do SRCF parecem ter sido depositados sob uma coluna d‟água óxica,
tendo uma permanente condição aberta ao contato e ao aporte de agentes oxidantes,
explicando, assim, a predominância da oxidação no ciclo do enxofre com repetitivos ciclos de
SR, oxidação e desproporcionamento. Por outro lado, em condições oxidantes a MO seria
remineralizada empregando aceptores de elétron diferentes do sulfato, podendo assim tornar a
quantidade de matéria orgânica limitante para a SR. Estas condições levariam a baixas taxas
de SR, gerando alto fracionamento isotópico (BÖTTCHER; LEPLAND, 2000). No entanto,
como ressaltado anteriormente a concentração de MO não pode ser considerada como fator
limitante para a formação da pirita nos sedimentos do SRCF. Sob condições óxicas, a
bioturbação na interface água-sedimento induz a difusão das espécies do enxofre reduzidas no
sedimento para a coluna d‟água óxica, favorecendo o aporte de agentes oxidantes para o
sedimento e permitindo a constante re-oxidação das espécies intermediárias do enxofre, o que
explicaria o alto fracionamento encontrado no SRCF.
Em condições de intensa bioturbação, a mineralização anaeróbica da MO nos
sedimentos do SRCF promoveria um fracionamento isotópico similar ao observado em outras
regiões de ressurgência do mundo com altas taxas de SR (ZOPFI; BÖTTCHER;
JØRGENSEN, 2008), como também em sedimentos depositados em ambiente com uma
coluna de água com condições euxínicas (FRY et al., 1991; PASSIER et al., 1999; WIJSMAN
et al., 2001).
Tendo como base a relação inversa proposta para o fracionamento isotópico das
diferentes espécies do enxofre e as taxa de sedimentação (KAPLAN; RITTENBERG, 1964),
na Figura 40 é apresentada a correlação entre o δ34SSO

4
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e o δ34SCRS com as taxas de

sedimentação de cada perfil estudado no SRCF.

Na Figura 40A pode ser observado que a relação inversa proposta para as duas
variáveis não é confirmada com os resultados obtidos. Nesta figura é possível observar que o
perfil 4 apresenta a maior faixa de fracionamento isotópico (21,6 até 23‰), com uma taxa de
sedimentação baixa (1,2 mm/ano). Em contraste, o perfil 15 apresenta uma faixa para o
δ34SSO - de 18,7 até 22,7‰ com a maior taxa de sedimentação de 5,5 mm/ano. Por fim, o
2

4
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perfil 1 escapa do padrão proposto, apresentando o menor (22,0‰) fracionamento isotópico e
a menor taxa de sedimentação.

Figura 40: A) Correlação entre composição isotópica do sulfato e as taxas de sedimentação em Cabo
Frio B) Correlação entre a composição isotópica do CRS e as taxas de sedimentação em Cabo Frio.
Baseado no valor mínimo e maximo da composição isotópica do sulfato e do CRS.

A correlação entre o sinal δ34SCRS e a taxa de sedimentação nos quatro perfis também
não segue a teoria proposta. Neste caso, o perfil 15 apresenta o menor fracionamento
isotópico (-36,4 ‰) comparados com os outros perfis, bem como a maior taxa de
sedimentação registrada na plataforma de CF. Caso o fracionamento isotópico nos sedimentos
de CF fosse controlado predominantemente pela taxa de sedimentação, o fracionamento
isotópico no perfil 15 deveria apresentar um sinal isotópico mais empobrecido em

34

S. Com

base nisto, é possível sugerir que o fracionamento isotópico no SRCF é o produto da ação
conjugada de diversos fatores, tais como: o constante regime de condições óxicas, as quais
promovem as reações no ciclo oxidativo do enxofre na interface água-sedimentos; produto
das baixas taxas de SR, e possivelmente da qualidade da MO depositada nos sedimentos da
plataforma, a qual pode não ser capaz de sustentar os processos de SR, podendo estar
associado também como o processo de sulfidização da MO.

6.3 INFERÊNCIA DAS CONDIÇÕES REDOX COM BASE NA MORFOLOGIA DAS
PIRITAS

Love e Amstutz (1966) e Wilkin, Barnes e Brantley (1996) observaram diâmetros dos
frambóides similares em diversos ambientes sedimentares, tanto antigos, quanto recentes, sob
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condições redox vaiáveis. Estes autores concluíram que a distribuição dos diâmetros dos
frambóides pode persistir através do tempo geológico, podendo ser utilizada como um
indicador paleoambiental da condição redox do ambiente de formação e deposição dos
sedimentos.
Um baixo número de frambóides de pirita foi contabilizado nas camadas superficiais
dos sedimentos, o que provavelmente é decorrente da limitação dos reagentes necessários para
o início da nucleação e, posterior crescimento dos frambóides (WILKIN; ARTHUR, 2001).
Esta condição deve-se a pouca produção do sulfeto de hidrogênio decorrente das baixas taxas
de SR, as quais foram inferidas pelos altos fracionamentos isotópicos observados, como
também pela possível oxidação e difusão do sulfeto de hidrogênio para a coluna d‟água
devido às condições oxidantes da coluna d‟água. Esta observação é suportada pelas baixas
concentrações de CRS (< 0,28%) observadas nas camadas superficiais do sedimento e pelos
baixos valores de DOP (< 40%), conforme reportados por Moreira et al. (2011) nos diferentes
perfis estudados no SRCF.
A distribuição dos diâmetros dos frambóides encontrados no SRCF foi amplamente
variável, com tamanhos entre 2 é 144 µm. Esta variabilidade e a predominância de frambóides
com diâmetros superiores a de 50 µm (>50%), permite assegurar que as piritas encontradas no
SRCF são de origem diagenética (RAISWELL; BERNER, 1985), formadas sob ação de uma
coluna d‟água óxica, visto que são mais variáveis e maiores do que os frambóides formados
sob condições euxícas (WILKIN; BARNES; BRANTLEY, 1996) ou na transição redox que
caracteriza a interface água sedimento, com mais tempo para o crescimento (SUITS;
WILKIN, 1998).
A Figura 41 apresenta a distribuição do tamanho dos frambóides ao longo dos perfis
estudados, sendo possível observar que o diâmetro dos frambóides não se altera devido ao
aumento da profundidade do perfil. De fato, os diâmetros dos frambóides são altamente
variáveis ao longo de todos os perfis, sugerindo que esta é uma propriedade conservativa no
processo de diagênese. Esta distribuição de tamanho dos frambóides também sugere que os
processos de nucleação e crescimento dos frambóides são interrompidos com o soterramento
progressivo dos sedimentos (WILKIN; BARNES, 1996).
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Figura 41: Distribuição dos diâmetros dos frambóides (D) com a profundidade (n= numero de
frambóides contabilizados em cada profundidade) nos sedimentos do Sistema de Ressurgência de
Cabo Frio.

A dominância da morfologia framboidal nos sedimentos do SRCF pode ser devida aos
processos químicos de formação da pirita a partir de seus precursores. Goldhaber e Kaplan
(1974) sugeriram que a morfologia framboidal está relacionada a processos de lenta
transformação de grieigita até a pirita.
Como mencionado anteriormente, a distribuição dos diâmetros dos frambóides no
SRCF é altamente variável, e não guarda relação com o incremento da profundidade no perfil.
Assim, pode ser inferido que o crescimento da pirita nos sedimentos do SRCF ocorre em uma
condição de estado-não-estacionário (“nonsteady-state”) (WILKIN; BARNES, 1996). Este
estado-não-estacionário seria o produto direto das condições óxicas predominantes na coluna
d‟água em CF, uma vez que sob estas condições o sulfeto de hidrogênio e as espécies
intermediárias do enxofre, precursores para a formação da pirita, sofreriam constantes
processos de oxidação, gerando um ciclo dinâmico entre o ferro e o enxofre no sedimento, o
que levaria, por sua vez, a uma distribuição de tamanhos dos frambóides complexa e variável.
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O detalhamento morfológicos da pirita no SRCF mostrou a ocorrência de estruturas
poliframboidais encontrados no perfil 4. Estas estruturas devem ter sido formadas pela
agregação, soldagem ou fusão de frambóides com tamanhos menores (SAWLOWICZ, 1993).
Estes processos podem levar a perda parcial da forma do frambóide original, conforme pode
ser observado na Figura 42.

Figura 42: Imagem de MEV demonstrando a fusão ou soldagem de dois frambóides. Imagem obtida
no centímetro 2 no perfil 1 do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.

De forma geral, a distribuição dos diâmetros e a morfologia dos microcristais devem
ser uniformes dentro de um mesmo frambóide, devido a um processo simultâneo de
crescimento, em evento individual de agregação e nucleação (WILKIN; BARNES;
BRANTLEY, 1996; WILKIN; BARNER, 1997). Em contraste com isto, nos sedimentos do
perfil 15 foram observados aglomerados ou “clusters” de pirita compostos por, pelo menos,
quatro gerações de cristais, com também a presença frequente de crescimentos secundários ao
longo de todos perfis estudados no SRCF, independente do tamanho do frambóide. Estes
casos são típicos de paragêneses de pirita, onde o desenvolvimento de diferentes gerações de
crescimento e agregação de cristais é produzido dentro de um mesmo frambóide, o qual é
utilizado como substrato de crescimento. A paragênese da pirita for descrita por Wilkin,
Barnes e Brantley (1996) e utilizada para explicar os processos de crescimentos secundários
de microcristais sobre frambóides já formados, processo esse, encontrados em sedimentes
submetidos à diferentes condições redox.
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Além disto, a presença de frambóides de pirita com superfícies de oxidação e
dissolução nos cristais foi também observada em todos os perfis estudados (Figura 24),
confirmando que a diagêneses nos sedimentos foi realizada sob efeito de uma coluna d‟água
com condições óxicas. A oxidação parcial observada nos cristais pode ter relação com o
isolamento dos frambóides das condições diagenéticas externas (SAWLOWICZ, 1993). Este
isolamento pode ter sido promovido pelas camadas de argilas que recobrem as superfícies dos
frámboides (Figura 21).
As diferentes evidências de crescimento secundário observadas, assim como as
superfícies de oxidação nos cristais, podem ser explicada pelo transporte da pirita entre as
zonas com condições redutoras e condições oxidantes, provavelmente como resultado dos
processos de bioturbaçao e/ou bioirrigação exercida pela macrofauna bentônica predominante
nos sedimentos do SRCF (DE LÉO; PIRES-VANIN, 2006).
As intrusões periódicas de diferentes massas d‟água com características óxicas sobre a
plataforma, que caracterizam o fenômeno de ressurgência na região de Cabo Frio, podem
também promover a ressuspensão e retrabalhamento dos sedimentos, em especial na interface
água-sedimento, promovendo, assim, condições oxidantes antes de um novo processo de
soterramento. Além disso, as massas d‟água presentes na plataforma estão submetidas à
influência das correntes e de vórtices, as quais favoreceriam as condições hidrodinâmicas
adequadas para a formação dos poliframbóides. As incursões dos vórtices sob a plataforma
favoreceriam também a geração de altos picos de produtividade, os quais produziriam uma
rápida deposição do material em suspensão, alterando, assim, o conteúdo de oxigênio
dissolvido das águas de fundo. Por fim, a ACAS, massa d‟água presente no fundo da
plataforma continental em Cabo Frio apresenta alto conteúdo de oxigênio dissolvido,
suficiente para manter as condições óxicas na coluna de água, condições estas, evidenciadas
pelo presente estudo.

6.4 MODELO CONCEITUAL DOS PROCESSOS DE DIAGÊNESES DO ENXOFRE NA
PLATAFORMA CONTINENTAL DE CABO FRIO

Os resultados obtidos através das análises elementares, isotópicas e morfológicas nos
sedimentos de Cabo Frio permitiram sugerir um modelo conceitual conectando a oceanografia
regional com os processos geoquímicos de diagênese na interface água-sedimento (Figura
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43). No modelo são representadas as concentrações de COT, ST e CRS, assim como também
o fracionamento isotópico entre o sulfato e o CRS e as características morfológicas da pirita.
No modelo também são representadas as massas de água sob a plataforma continental.
Os processos de oxidação resultam em baixos teores de ST e CRS, principalmente no
perfil distal da plataforma (perfil 1), o qual está situado em uma área de intensa atividade de
vórtices e meandros da CB. Por outro lado, os perfis da porção mediana da plataforma (perfis
4 e 9) apresentam as maiores concentrações de COT e ST, o que demonstram o acúmulo do
material orgânico como resultado direto do regime hidrodinâmico local, em especial devido a
presença quasi constante da ACAS sobre a plataforma, como também pelo efeito da formação
de vórtices e meandros. No tocante ao perfil proximal (perfil 15), este encontra-se sob a
influência direta da área da ressurgência costeira (promovida pelo transporte de eckman), mas
também influenciado pelos aportes resultantes da erosão e drenagem continental.
As diferenças nas características morfológicas da pirita, como as superfícies de oxidação,
processos de crescimento secundário, os “clusters” e os poliframbóides, assim como também
a variabilidade na distribuição dos diâmetros dos frambóides (2-144 µm), claramente
evidenciam sua formação sob condição redox altamente dinâmica, a qual deve estar
relacionada aos possíveis processos de ressuspensão e retrabalhamento dos sedimentos de
fundo. Estes processos refletem a junção da atividade dos organismos bioturbadores e da
hidrodinâmica das diferentes massa d„água presentes na região. Através da composição
isotópica do sulfato (22 ± 0,7‰) foi possível inferir um sistema de diagênese com condições
abertas para troca de sulfato. Além disto, o alto fracionamento do δ34S observado no CRS em
relação ao fracionamento isotópico do sulfato (47-60‰) indicou um efeito da SR,
adicionalmente às reações do ciclo oxidativo do enxofre, os quais são controlados pelas
condições oxidantes da colunad‟água. Desta forma, a variabilidade do ciclo do enxofre ao
longo da plataforma continental de Cabo Frio parece ser resultante de uma combinação
integrada e sinergética entre a complexa hidrodinâmica regional e a qualidade da MO
disponível nos sedimentos. Adicionalmente, o retrabalhamento físico dos sedimentos reforça
as condições óxicas que operam na interface água-sedimento. Estes fatores poderiam
determinar a extensão da produção de pirita.

Figura 43: Modelo conceitual dos processos de diagêneses do enxofre na plataforma continental de Cabo Frio. São apresentadas as tendências gerais das
concentrações de carbono orgânico total, enxofre total e CRS nos perfis estudados, como também os processos físicos e a hidrodinâmica envolvida.
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7 CONCLUSÕES
 As concentrações de carbono orgânico total demonstraram similaridades no acúmulo
do material orgânico entre as estações 1 e 15 e as estações 4 e 9, como resultado direito do
regime hidrodinâmico local
 As baixas concentrações de enxofre total e chromium-reducible sulfur (CRS) nas
camadas superficiais dos perfis estudados estão relacionados à baixa sulfato redução nos
sedimentos, que parece incrementar com a profundidade do perfil.
 A razão carbono orgânico total e pirita (COT/CRS) demonstrou que a mineralização
da matéria orgânica nas camadas superficiais dos sedimentos foi realizada por oxidantes
diferentes das bactérias sulfato-redutoras, cuja atividade aumenta com a profundidade no
perfil. Esta razão também demonstrou que o fator limitante para a formação da pirita nos
sedimentos do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio é a concentração de enxofre.
 A concentração de enxofre total nos sedimentos do Sistema de Ressurgência de Cabo
Frio não é composta em sua totalidade pela fração pirita, ocorrendo um componente de até
95% do enxofre potencialmente associado à matéria orgânica, o que caracterizaria o processo
de sulfidização da matéria orgânica, através do qual aumenta o potencial de sua preservação
nos sedimentos.
 A composição isotópica do sulfato indicou haver um sistema de diagênese com
condições aberta para a troca de sulfato, com baixa taxa de sulfato redução. Além disto, alto
fracionamento do δ34S da pirita (CRS) em relação ao fracionamento isotópico do sulfato
indicou um processo devido a sulfato redução, adicionalmente às reações do ciclo oxidativo
do enxofre devido as condições oxidantes da coluna d‟água.
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 A análise da pirita e dos demais parâmetros analisados demonstrou que o ambiente
depositacional em todos os perfis foi altamente dinâmico, com um regime redox óxico
operando na coluna d‟água.
 A presença de superfícies de oxidação, processo de crescimentos secundários e a
formação de poliframbóides claramente evidenciam que os sedimentos no SRCF foram
submetidos a constante condições de resuspensão e retrabalhamento, o qual deve ser produto
da atividade dos organismos bioturbadores, como também da hidrodinâmica das diferentes
massa de água presentes sobre plataforma continental na região.
 A geoquímica do enxofre e os processos de formação de pirita ao longo da plataforma
continental de Cabo Frio são controlados pela hidrodinâmica regional (a qual controla o
aporte de matéria orgânica) e pela bioturbação, as quais intensificam as condições oxidantes
na interface água-sedimento.
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9.1 CARBONO ORGÂNICO TOTAL, ENXOFRE TOTAL, AVS, CRS E COMPOSIÇÃO
ISOTÓPICA DO SULFATO E CRS NA ESTAÇÃO 1 (BCCF10-01)
Profundidade
(cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

δ34SCRS
(%)
-29,9

δ34S(SO42-)
(%)
21,5

COT (%)

ST (%)

AVS (%)

CRS (%)

0,92
0,97
0,93
0,84
0,92
0,83
0,92
1,67
1,21
1,64
1,17
1,32
1,03
1,52
1,04
1,06
1,34
1,30
0,97
1,25
0,96
1,47
1,20
0,92
0,97

0,08
0,10
0,09
0,10
0,08
0,09
0,11
0,09
0,13
0,18
0,16
0,18
0,18
0,20
0,24
0,31
0,26
0,26
0,22
0,23
0,21
0,25
0,29
0,32
0,39

1,71E-05
0,00E+00
5,57E-05
2,30E-05
1,18E-04

0,0173
0,0070
0,0058
0,0093
0,0108

1,77E-04

0,0223

-25,6

21,5

0,00E+00

0,0315

-34,9

21,3

0,00E+00

0,0487

-36,2

5,02E-04

0,0866

-39,4

2,23E-05

0,1152

-40,6

20,8
21,1
21,2

21,8
9,55E-05

0,2069

-39,6

4,54E-05

0,1127

-41,03

4,77E-05

0,1018

-41,11

4,32E-05

0,2445

-40,9

8,86E-06

0,2282

-41,8

22,0

21,4
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9.2 CARBONO ORGÂNICO TOTAL, ENXOFRE TOTAL, AVS, CRS E COMPOSIÇÃO
ISOTÓPICA DO SULFATO E CRS NA ESTAÇÃO 4 (BCCF10-04)

Profundidade
(cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-32,1
-33,2

δ34S(SO42-)
(%)
22,1
22,1
22,1
22,2
21,6

0,047

-36,8

22,0

0,000166

0,060

-36,3

22,3

8,36E-05

0,083

-37,11

22,2

0,001649

0,156

-38,07

0,001695

0,124

-39,17

COT (%)

ST (%)

AVS (%)

CRS (%)

1,95
1,87
1,85
1,79
1,70
1,59
1,46
1,67
1,46
1,70
1,58
1,81
1,55
1,92
1,43
1,92
1,39
1,77
1,49
1,50
1,31
1,67
1,43
1,97
1,42
1,79
1,50

0,18
0,16
0,18
0,19
0,19
0,19
0,16
0,23
0,17
0,22
0,29
0,26
0,27
0,29
0,24
0,26
0,27
0,30
0,31
0,28
0,31
0,46
0,35
0,40
0,30
0,36
0,40

6,03E-05
0,000665
0,0012
0,001985
0,000805

0,012
0,017
0,007
0,037
0,0339

0,000134

δ34SCRS
(%)
-30,8

22,3
0,000184

0,074

-38

0,000206

0,067

-38,7

0,000424

0,106

-39,32

0,000822

0,147

-39,16

0,001017

0,144

-40,8

0,000618

0,160

-40,61

23,0

23,0
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9.3 CARBONO ORGÂNICO TOTAL, ENXOFRE TOTAL, AVS, CRS E COMPOSIÇÃO

Profundidade
(cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-29,98
-26,7

δ34S(SO42-)
(%)
21,8
22,0
21,7
21,5
21,8

0,020

-29,33

22,1

0,00037

0,032

-29,59

22,2

0,000405

0,060

-37,33

22,3

0,000169

0,085

-36,7

0,001153

0,0779

-37,0

COT (%)

ST (%)

AVS (%)

CRS (%)

2,24
1,89
1,79
1,82
1,96
1,76
1,65
1,98
1,84
1,81
1,83
1,61
1,70
1,53
1,45

0,20
0,22
0,22
0,23
0,25
0,22
0,23
0,28
0,27
0,33
0,24
0,31
0,29
0,30
0,30

0
8,68E-05
0,000245
0,001075
0,001673

0,012
0,010
0,010
0,024
0,011

0,000629

δ34SCRS
(%)
-25,7

ISOTÓPICA DO SULFATO E CRS NA ESTAÇÃO 9 (BCCF10-09)

101

16
17
18
19
20
21
22
23

1,58
1,35
1,55
1,56
1,44
1,63
1,77
1,66

0,22
0,25
0,31
0,31
0,36
0,28
0,36
0,36

21,8
0,000946

0,095

-38,28

0,002879

0,135

-37,3

0,004896

0,144

-36,32

0,000874

0,1194

-31,6

22,9
21,8
22,0
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9.4 CARBONO ORGÂNICO TOTAL, ENXOFRE TOTAL, AVS, CRS E COMPOSIÇÃO
Profundidade COT (%) ST (%) AVS (%) CRS (%)
δ34SCRS
(cm)
(%)
1
1,09
0,17
3,52E-05
0,012
-27,9
2
1,25
0,17
0,000458
0,017
-30,4
3
0,97
0,14
0,001169
0,007
-29,6
4
1,33
0,15
0,001489
0,037
-29,1
5
1,38
0,15
0,000897
0,0339
-32,3
6
1,61
0,19
7
1,31
0,19
0,001976
0,047
-34,2
8
1,26
0,21
9
1,35
0,18
0,001647
0,060
-34,05
10
1,61
0,20
11
1,12
0,16
0,005024
0,083
-31,03
12
1,74
0,24
13
1,36
0,22
0,002862
0,156
-31,49
14
1,58
0,20
15
1,35
0,22
0,000902
0,124
16
1,83
0,28
17
1,46
0,22
0,002293
0,074
-36,1
18
1,50
0,31
19
1,73
0,22
0,00228
0,067
-36,4
20
1,46
0,29
ISOTÓPICA DO SULFATO E CRS NA ESTAÇÃO 15 (BCCF10-15)

δ34S(SO42-)
(%)
18,7
21,8
22,1
22,5
22,7
21,3
22,0
22,2

22,6
18,7
21,8
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9.5 NÚMERO DE FRAMBÓIDES CONTADOS, DIÂMETRO DO FRAMBÓIDE,
DIÂMETRO MÉDIO DOS CRISTAIS, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE
VARIAÇÃO DO DIÂMETRO DOS CRISTAIS NA ESTAÇÃO 1 (BCCF10-01)
Profundidade
(cm)

3
5
7

N.
Frambóides

1

9

4

13

9

15

17

5

14

D. Framboíde
(µm)

7,030
41,447
10,487
8,517
7,469
66,325
41,782
85,486
83,031
9,517
13,142
4,016
24,850
10,375
9,720
7,190
6,610
57,102
125,000
45,312
55,898
98,276
58,404
59,529
75,771
50,872
76,068
72,657
68,966
69,257
41,041
47,186

D. Cristal
(µm)

Não Presentes
0,737
Não Presentes
3,694
0,804
0,985
0,189
2,766
3,992
2,884
3,703
0,760
Sem Medidas
0,242
Sem Medidas
0,812
Sem Medidas
Sem Medidas
Sem Medidas
2,807
5,954
4,900
2,390
4,284
5,111
Sem medidas
4,597
5,232
4,147
5,983
3,533
6,189
1,142
2,005

D. Padrão

CV

0,085

0,115

0,607
0,039
0,094
0,019
0,405
0,285
0,277
0,313
0,084

0,164
0,049
0,095
0,099
0,147
0,071
0,096
0,084
0,111

0,032

0,132

0,074

0,091

0,483
0,631
0,333
0,301
0,723
0,444

0,172
0,106
0,068
0,126
0,169
0,087

0,432
0,532
0,434
0,295
0,247
0,521
0,080
0,221

0,094
0,102
0,105
0,049
0,070
0,084
0,070
0,110

104

61,012

Sem medidas

9.5 CONTINUAÇÃO
Profundidade
(cm)

17

N.
Frambóides

5

19

14

23

5

25

1

D. Framboíde
(µm)
48,447
41,448
103,714
22,329
15,799
97,931
86,400
93,333
63,068
39,240
6,355
12,675
11,094
9,347
7,237
10,269
8,461
7,840
26,188
6,970
106,000
66,431
75,200
105,000
4,939

D. Cristal
(µm)
4,054
1,232
2,653
1,309
1,375
4,230
4,267
4,040
Sem medidas
Sem Medidas
0,542
1,399
0,669
0,713
0,738
0,876
0,757
0,590
1,574
0,772
5,584
6,381
1,869
4,647
0,415

D. Padrão

CV

0,406
0,084
0,459
0,077
0,090
0,446
0,419
0,196

0,100
0,068
0,173
0,059
0,066
0,106
0,098
0,049

0,037
0,099
0,038
0,040
0,095
0,043
0,095
0,042
0,106
0,102
0,614
0,293
0,173
0,487
0,038

0,068
0,071
0,057
0,056
0,129
0,049
0,125
0,072
0,067
0,132
0,110
0,046
0,093
0,105
0,092
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9.6 NÚMERO DE FRAMBÓIDES CONTADOS, DIÂMETRO DO FRAMBÓIDE,
DIÂMETRO MÉDIO DOS CRISTAIS, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE
VARIAÇÃO DO DIÂMETRO DOS CRISTAIS NA ESTAÇÃO 4 (BCCF10-04)
Profundidade
(cm)
2
3

N.
Frambóides
1

5

7

7

1

9

6

13

17

D. Framboíde
D. Cristal
(µm)
(µm)
7,616
0,557
Não Presentes
Não
Presentes
64,100
5,173
47,000
1,805
39,780
1,194
104,000
4,972
119,000
3,700
62,084
5,441
49,200
2,061
4,996
0,690
38,637
3,316
23,694
2,527
13,793
Sem Medidas
84,822
3,954
22,271
1,260
5,359
0,591
36,952
2,486
48,750
1,441
49,412
Sem Medidas
45,543
14,463
18,113
18,078
11,726
13,192
13,550
47,364
1,938
47,944
1,581
34,813
1,310
144,370
5,376
50,667
Sem medidas
111,082
5,843

D. Padrão

CV

0,069

0,124

0,286
0,153
0,177
0,311
0,294
0,318
0,183
0,072
0,446
0,285

0,055
0,085
0,148
0,063
0,080
0,059
0,089
0,104
0,134
0,113

0,563
0,088
0,070
0,226
0,151

0,143
0,070
0,118
0,091
0,105

0,216
0,231
0,129
0,476

0,111
0,146
0,099
0,088

0,531

0,091
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9.6 CONTINUAÇÃO
Profundidade
(cm)

N.
Frambóides

15

18

17

19

D. Framboíde
(µm)
113,422
42,983
46,823
131,742
86,061
66,073
32,476
90,500
37,797
13,005
8,625
20,890
27,661
20,425
13,950
17,028
12,795
113,422
83,261
27,284
54,493
45,139
76,265
77,512
7,249
14,577
14,209
13,620
10,603
14,237
19,813
10,056
11,301
11,187
13,174
14,738
10,940

D. Cristal
(µm)
4,417
1,449
1,493
Sem Medidas
4,355
5,410
1,654
Sem Medidas
1,380
1,231
0,626
1,324
1,701
2,251
1,175
1,008
0,964
4,417
2,562
1,034
1,449
2,065
6,914
6,051
0,769
1,669
0,903
1,331
1,002
1,030
2,046
1,254
1,153
1,397
0,777
1,558
1,153

D. Padrão

CV

0,536
0,121
0,172

0,121
0,083
0,115

0,380
0,441
0,209

0,087
0,081
0,126

0,171
0,143
0,031
0,114
0,165
0,242
0,148
0,097
0,099
0,536
0,101
0,106
0,157
0,132
0,386
0,633
0,066
0,139
0,137
0,155
0,076
0,089
0,340
0,117
0,126
0,122
0,096
0,085
0,085

0,124
0,116
0,050
0,086
0,097
0,108
0,126
0,096
0,103
0,121
0,039
0,118
0,108
0,064
0,056
0,105
0,086
0,083
0,152
0,116
0,076
0,087
0,166
0,093
0,109
0,087
0,124
0,055
0,074
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9.6 CONTINUAÇÃO
Profundidade
(cm)
19

23

25

N.
Frambóides
12

15

10

D. Framboíde
(µm)
8,163
7,098
84,166
110,331
67,071
71,676
102,939
49,349
36,619
34,345
83,939
59,217
142,573
45,872
48,729
102,038
85,621
114,945
67,849
54,216
113,564
97,071
56,977
126,484
31,167
45,935
117,699
12,368
51,770
100,072
99,020
58,013
37,568
45,808
54,558
45,530
46,974

D. Cristal
(µm)
0,811
0,767
Sem Medidas
Sem Medidas
2,178
Sem Medidas
Sem Medidas
1,944,9
Sem Medidas
Sem Medidas
2,358
5,312
5,786
1,974
3,462
5,492
Sem Medidas
5,186
3,492
5,086
3,973
3,503
2,749
4,308
1,486
Sem Medidas
3,723
1,375
4,026
Sem Medidas
4,251
Sem Medidas
Sem Medidas
3,520
1,944
1,161
Sem Medidas

D. Padrão

CV

0,105
0,089

0,129
0,116

0,135

0,062

0,137

0,070

0,328
0,282
0,512
0,200
0,294
0,325

0,139
0,053
0,089
0,101
0,085
0,059

0,444
0,249
0,412
0,315
0,200
0,181
0,341
0,237

0,086
0,071
0,081
0,079
0,057
0,066
0,079
0,159

0,453
0,158
0,540

0,073
0,115
0,134

0,280

0,066

0,683
0,335
0,144

0,194
0,172
0,130
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9.6 CONTINUAÇÃO
Profundidade
(cm)

25

N.
Frambóides

5

D. Framboíde
(µm)
58,843
73,554
52,148
67,630
71,310

D. Cristal
(µm)
4,782
Sem Medidas
Sem Medidas
Sem Medidas
Sem Medidas

D. Padrão

CV

0,444

0,093
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9.7 NÚMERO DE FRAMBÓIDES CONTADOS, DIÂMETRO DO FRAMBÓIDE,
DIÂMETRO MÉDIO DOS CRISTAIS, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE
VARIAÇÃO DO DIÂMETRO DOS CRISTAIS NA ESTAÇÃO 9 (BCCF10-09)
Profundidade
(cm)
3

N.
Frambóides
1

4

3

5

7

9

11

13

7

2

9

1

12

D. Framboíde
(µm)
41,918
120,687
28,472
46,061
10,500
10,400
4,870
6,560
9,347
8,640
5,981
41,574
55,176
105,233
5,490
3,891
97,599
31,231
56,630
53,472
59,722
31,379
4,372
48,457
42,955
45,000
49,243
83,349
50,351
72,320
59,807
59,875
85,486
48,147
31,126

D. Cristal
(µm)
1,848
4,701
Sem Medidas
3,860
Sem Medidas
Sem Medidas
Sem Medidas
Sem Medidas
0,549
0,830
0,600
Sem Medidas
Sem Medidas
4,168
0,447
Sem Medidas
4,189
1,508
2,304
Sem Medida
3,176
3,057
Sem Medidas
1,429
Sem Medida
1,088
1,700
2,852
Sem Medida
4,124
Sem Medida
1,255
4,233
2,157
0,820

D. Padrão

CV

0,156
0,455

0,063
0,097

0,358

0,093

0,075
0,072
0,060

0,137
0,086
0,100

0,425
0,066

0,102
0,147

0,426
0,205
0,270

0,102
0,136
0,117

0,299
0,105

0,094
0,034

0,253

0,177

0,111
0,191
0,266

0,106
0,112
0,093

0,406

0,098

0,149
0,509
0,174
0,102

0,119
0,120
0,081
0,125
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9.7 CONTUNUAÇÃO
Profundidade
(cm)

13

15

N.
Frambóides

12

24

D. Framboíde
(µm)
34,610
32,661
38,008
12,100
9,140
10,844
6,371
5,093
6,496
13,068
6,330
8,283
56,907
49,118
63,379
54,259
81,311
53,586
52,197
73,785
97,269
73,979
93,668
47,068
80,080
87,303
85,212
51,308
45,935
70,030
63,675
16,737
10,763
12,040
10,508
15,913

D. Cristal
(µm)
1,447
Sem Medida
1,004
0,889
1,039
Sem Medidas
Sem Medidas
Sem Medidas
0,787
1,162
Sem Medidas
0,643
1,123
1,447
3,279
1,614
3,469
1,419
Sem Medida
2,764
4,041
2,975
5,189
2,970
Sem Medida
2,689
3,510
1,828
1,841
2,910
1,944
1,306
1,317
1,482
0,836
1,529

D. Padrão

CV

0,210

0,145

0,068
0,079
0,086

0,066
0,089
0,082

0,094
0,115

0,119
0,099

0,060
0,132
0,138
0,380
0,160
0,595
0,167

0,094
0,096
0,095
0,116
0,099
0,171
0,118

0,441
0,547
0,279
0,391
0,448

0,160
0,135
0,094
0,075
0,151

0,377
0,286
0,255
0,138
0,246
0,158
0,121
0,115
0,182
0,061
0,144

0,140
0,081
0,140
0,075
0,085
0,081
0,092
0,087
0,123
0,073
0,094
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9.7 CONTUNUAÇÃO
Profundidade
(cm)

N.
Frambóides

17

14

19

12

23

11

D. Framboíde
(µm)
115,152
50,937
74,214
48,254
72,541
64,839
60,000
51,584
53,684
48,596
10,060
13,242
15,171
15,558
52,837
70,543
72,216
72,128
43,930
30,064
59,158
51,004
33,870
57,719
66,082
54,096
14,300
7,070
66,818
70,329
39,878
44,852
44,375
44,717
36,871
44,422
62,353

D. Cristal
(µm)
3,801
4,339
Sem Medidas
1,534
3,742
3,103
3,387
1,266
1,999
1,389
0,908
0,583
2,244
0,926
3,447
3,711
2,811
2,069
4,062
1,466
2,864
1,818
1,292
1,897
2,656
1,376
Sem Medidas
Sem Medidas
Sem Medida
2,200
Sem Medida
Sem Medida
1,169
1,897
Sem Medida
Sem Medida
1,629

D. Padrão

CV

0,184
0,560

0,048
0,129

0,122
0,294
0,303
0,393
0,167
0,215
0,183
0,092
0,044
0,202
0,099
0,428
0,191
0,536
0,150
0,425
0,082
0,322
0,130
0,123
0,201
0,296
0,222

0,079
0,078
0,098
0,116
0,132
0,107
0,132
0,101
0,076
0,090
0,107
0,124
0,051
0,191
0,072
0,105
0,056
0,113
0,072
0,095
0,106
0,111
0,161

0,104

0,047

0,097
0,143

0,083
0,075

0,164

0,101

112

9.8 NÚMERO DE FRAMBÓIDES CONTADOS, DIÂMETRO DO FRAMBÓIDE,
DIÂMETRO MÉDIO DOS CRISTAIS, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE
VARIAÇÃO DO DIÂMETRO DOS CRISTAIS NA ESTAÇÃO 15 (BCCF10-15)
Profundidade
(cm)
1

N.
Frambóides

4

3

5

3

7

4

9

2

13

10

15

1

17

2

19

D. Framboíde
D. Cristal
(µm)
(µm)
Não Presentes
5,940
Sem Medidas
3,410
Sem Medidas
139,338
Sem Medidas
35,017
2,195
27,812
2,382
30,114
2,186
8,515
Sem Medidas
62,192
Sem Medidas
120,872
Sem Medidas
45,018
Sem Medidas
2,670
Sem Medidas
56,267
4,811
10,932
0,849
7,167
0,639
17,333
0,956
19,245
1,080
17,534
1,247
4,096
0,381
11,872
0,931
17,429
1,249
17,740
1,243
14,068
1,164
58,649
Sem medidas
50,687
3,958
33,498
1,297
Não Presentes

D. Padrão

CV

0,214
0,312
0,205

0,097
0,131
0,094

0,514
0,060
0,055
0,081
0,105
0,095
0,033
0,052
0,067
0,116
0,082

0,107
0,070
0,085
0,084
0,097
0,076
0,087
0,056
0,054
0,094
0,070

0,244
0,160

0,062
0,123

